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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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          mei 2020 
Lieve lezer, 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van begin 2020.  
Net zoals iedereen hebben ook wij zorgen om en zorgen voor elkaar en onze 
dieren in deze crisistijd.  
Wat fijn dat jullie ons blijven steunen met likes, berichtjes en donaties! Dat 
doet ons goed! 
Dan kunnen wij door met onze opvang.  
Zorg goed voor jezelf, je naasten en je dieren. Samen sterk! 
 
Ons werk gaat door en zo ook de kosten voor het welzijn van onze katten. 
Delano houdt zich bezig met fondsenwerving (heeft al enkele aanvragen 
binnengehaald). 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 hebben een veiling, waar leuke dingen worden aangeboden. 

We wensen u veel leesplezier! Dia, Saskia, Geertje en Delano 

 

 

In memoriam 

13 maart 2020 
 
Lieve, lieve Jip gisteren was het klaar, je liep weer 
helemaal vol met vocht, het ging niet meer. 
Lekker eten wou je ook niet meer, waar we al 
bang voor waren werd waarheid: het was zover. 
We moeten afscheid nemen.... 
Je bent 4 jaar bij ons geweest, gered door Brenda 
van Stichting Zwerfkat Boxtel en toen je besmet 
was met FIV ben je naar ons gekomen. Je hebt 
een goed leven gehad, je bent geschat 14 jaar 
geworden. Vaarwel Jipje. 
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Laatst bijgekomen bewoners 
29 maart 2020 

Welkom Maussie               

Maussie staat op onze Facebook pagina Red 
een Suikerkat, haar baasje kan haar suiker 
niet behandelen.  

Maussie is 18 maart naar de opvang 
gekomen, omdat er nog geen nieuw baasje 
gevonden is.  

Ze wordt nu behandeld met insuline en het 
gaat goed, het is een ontzettend lief poesje waar we een eigen baasje voor zoeken. Behalve 
de suiker is ze gezonde poes die graag aandacht en liefde wil. Ze zit nu nog in de opvang 
kooi, dus ik weet nog niet hoe ze reageert naar andere katten, maar volgens mij kan ze best 
bij een andere kat.  

Update 30 april 2020 

Maussie heeft een heel goed nieuw huisje 
gevonden. Heel veel geluk Maussie! 

3 mei 2020 

Er kwam een spoed aanmelding binnen over 
Nonna, een diabeteskater van 5 jaar. Zijn baasje 
kan door ziekte niet meer voor hem zorgen, hij 
was tijdelijk bij een kennis. Het ging niet goed 
met Nonna, veel afvallen, veel drinken. De 
dierenarts deed een groot onderzoek en ja 
hoor, de diagnose was diabetes. De kennis wou 
hem niet meer verzorgen, het zou ook een 
tijdelijke oplossing zijn, maar Nonna kan niet 
terug naar zijn baasje. Maar wat nu? Gelukkig 
was er een dierenartsassistente die hem wel 
wou hebben. Maar dat ging niet goed, hij kreeg 
veel stress van de kindjes en ging de andere kat 
aanvallen en overal plassen van de suiker en de 
stress . Dus er moest een andere oplossing komen. Via een collega wist ze van ons bestaan 
en kregen we een mail. Gisteren is Nonna gekomen, het is een lieve langharige kater die veel 
te mager is, hij weegt maar 3kg, heeft geen ondervacht, een zeer slechte vacht, dus is er 
werk aan de winkel. Welkom Nonna, we gaan goed voor je zorgen. 
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Gevonden! 
26 februari 2020 

Ongeveer 2 jaar geleden is Pummetje bij ons gekomen via de dierenarts. De eigenaar wou 

Pummetje laten inslapen, omdat de kosten te hoog werden, het gebit moest getrokken 
worden. Maar dat wou de dierenarts niet doen, maar wat dan? Ik kreeg een telefoontje of 
hij naar ons toe mocht. Dat mocht. Pummetje was erg 
bang en nadat het gebit getrokken was, dacht 
Pummetje: ik ga even verder kijken. De eerste en tot 
nu toe enige kat die wist te ontsnappen. Gelukkig is 
hij gechipt en nog een paar keer in de buurt gezien, 
maar het was niet gelukt hem vangen. Maar ik weet 
katten zijn overlevers, dat komt goed. Al die tijd nooit 
meer wat gehoord, een paar keer dachten mensen 
hem te zien, dus ik weer kijken, maar nee dat was hem niet. 

En toen een paar weken geleden, opeens een telefoontje: Pummetje loopt al zeker een jaar 
bij een verpleeghuis en wordt verzorgd door een lieve vrouw. Er woonde eerst een oudere 
meneer die hem verzorgde, maar die was overleden, dus nam mevrouw die nu in het huis 
woont de zorg over. Maar op een dag kwam Pummetje gewond terug van zijn uitje, dus naar 
de dierenarts en daar kwamen ze er achter dat hij gechipt was. Ik ben wezen kijken helaas 
geen Pummetje, maar later kreeg ik een foto, hij is nog steeds bang, maar mag daar lekker 
binnen slapen als hij wil. Mevrouw wil hem graag houden en wij vinden dat prima. 
Pummetje heeft zijn eigen baasje gevonden. Het gaat je goed Pummetje. 

 

26 april 2020 

Ik heb Pummetje (nu Thor) geadopteerd. Hij heeft twee jaar bij het verpleeghuis 
Lingewaarde rond gezworven. Diverse mensen 
gaven hem eten. Ik woon nu in een aanleunwoning 
en de vorige bewoner gaf hem eten. Helaas is 
meneer van Vlaanderen overleden en heb ik zijn 
kinderen beloofd om voor Thor te zorgen. Het gaat 
heel goed met hem, ik kan hem aaien en hij is 
bevriend geworden met mijn rode kater Casey. En 
samen hebben ze veel plezier.  

Groetjes Geertje Meel-Visscher 
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Dierenartsbezoekjes/ lappenmand 
Berichtjes van Dia 

6 januari 2020 

Vorige week met Jip naar de dierenarts geweest, hij wordt 

mager en heeft diarree. Hij ligt de hele dag te slapen, maar 
hij eet gelukkig nog goed .Er is bloed afgenomen en de 
uitslag was niet goed: heel weinig witte bloedlichaampjes de 
en globuline is verhoogd, dat is geen goed nieuws, helemaal 
omdat Jip besmet is met het FIV virus. Hij heeft nu een 
antibiotica kuur voor 14 dagen, hopelijk knapt hij daar van 
op. 

8 januari 2020 

Gisteren met Valla naar 

de dierenarts geweest, het is bekend dat ze epilepsie 
heeft. En ook soms nog aanvallen, maar om de zoveel 
weken zie ik het beeld van rondjes draaien, dat kan ze 
soms wel een uur achter elkaar doen.  

 De dierenarts heeft goed in de oren gekeken ( misschien 
een poliep), die was niet te zien. En er is bloed 
afgenomen om de bloedspiegel van de phenoral te 
bepalen. Dit alles is wel onder een roesje gebeurd, want 
ze verandert in een tijger bij de dierenarts. Nu wachten 
op de uitslag, als ze weer zo'n aanval krijgt mag ik 
proberen of een stesolid rectiool haar er eerder uithaalt. 

18 januari 2020 

Donderdag met Willem naar de dierenarts geweest, hij wil niet meer eten en is duidelijk 

niet lekker. Hij heeft vieze diarree met veel slijm en bloed. De dierenarts constateerde koorts 
en een flinke darmontsteking, we gaan met medicijnen weer 
naar huis. Omdat hij niet zelf genoeg eet, zijn we aan het 
dwangvoeren, gelukkig laat hij dat goed toe. De medicijnen 
slaan aan, hij begint al weer wat beter te eten, maar zijn suiker 
is erg hoog, maar dat komt door de ontsteking. Daardoor voelt 
hij zich ook niet lekker, maar het gaat goed komen, we gaan er 
weer voor. 

19 januari 2020 

Het gaat al heel wat beter met Willem, gisteren begon hij al 

weer een beetje te eten. En vanmorgen heeft hij zijn bakje weer 
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helemaal leeg gegeten. De ontlasting is nog niet goed, maar wel beter, maar hij voelt zich 
weer heel wat beter, gelukkig. 

 

26 januari 2020 

 

Jip heeft weer last van jeuk en is weer flink aan het likken en 

krabben. Hij heeft er vaker last van gehad. Ondanks zijn geringe 
weerstand ben ik toch maar weer gestart met prednoral 1 tablet 
gedurende 10 dagen en dan kijken hoe het gaat en dan het liefst 
zo snel mogelijk minderen. 

 

 

15 februari 2020 

 

Joost is gisteren naar de dierenarts geweest voor een 

seniorencheck en dankzij een roesje weer lekker gekamd. Zijn 
bloedwaardes zijn goed en zijn gebit ( wat ervan over is) ziet 
er nog netjes uit. Dus hij kan er weer tegen, ondanks zijn 14 
jaar is hij nog in een goede conditie. 

 

 

16 februari 2020 

Vorige week ook met Blitsey naar de dierenarts geweest. Hij blijft 

slechte ontlasting houden en hij heeft erge honger, ondanks dat zijn 
suiker redelijk onder controle is. Hij is mager en komt ook niet aan in 
gewicht. Er is bloedonderzoek gedaan en alle waardes zijn goed. We 
gaan hem ander eten geven in de hoop dat de ontlasting dan beter 
wordt en hij aankomt in gewicht. Als dit niet het geval is, moeten we 
samen met de dierenarts verder kijken wat te doen. 
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19 februari 2020 

Het gaat redelijk met Jip, de plekjes worden niet groter, maar zoals jullie kunnen zien is hij 

erg dun behaard. Dat heeft hij al een hele tijd, hij ziet er smoezelig uit. We hebben dieet 
voer geprobeerd, maar Jip is altijd al een moeilijke eter geweest, dus dat wou hij niet eten. 
Dus zijn we weer gestart met Atopica, dat heeft hem in het verleden ook goed geholpen. Het 
is alleen jammer dat het zo kostbaar is, maar daar is niets tegen te doen, we willen Jip graag 
nog een kans geven. 

 

22 februari 2020 

Donderdag met Harold naar de dierenarts geweest, hij heeft al 

een poos last van tranende ogen. Allerlei testjes gedaan, droge 
ogen, beschadiging, oogdruk gemeten, maar alles was goed. 
Maar toch zit er irritatie, waarschijnlijk geen ontsteking, want 
het traanvocht is helder. Nu denkt de dierenarts aan een 
allergie, iets wat de ogen irriteert. Hij moet nu 4 x dgs een 
oogdruppel Oculsan in beide ogen krijgen, we moeten het flesje 
opmaken en dan kijken of het opknapt. 

 

4 maart 2020 

Maandag met Jip naar de dierenarts geweest, hij krijgt een dikke buik. En waar ik al bang 

voor was: vocht in de buik. En dat is nooit goed en ivm met zijn conditie door de FIV heeft hij 
heel weinig witte bloedlichaampjes enz en hebben we samen met de dierenarts besloten 
verder geen onderzoek te doen. Vocht in de buik komt meestal door een vorm van kanker in 
een orgaan. De kans is klein dat het door een slecht hart komt, want dat functioneert nog 
goed, voor zover je dat kan horen. We geven nu furosemide en bekijken het per dag. Hij eet 
nog goed en komt ook nog buiten, als we zien dat hij benauwd wordt of als hij stopt met 
eten, dan is het mooi geweest voor deze lieve jongen. 

8 maart 2020 

Het gaat redelijk met Jip zijn buik is niet meer zo dik, dus de furosemide werkt. Hij krijgt nu 

ook Apoquel tegen de jeuk, de lieverd heeft nog geen zin om op te geven. We bekijken het 
per dag, maar tot zover gaat het goed. 
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23 maart 2020 

Donderdag zijn Ronja en Hannie bij de dierenarts geweest voor gebitsbehandeling. Ronja 

heeft een vervelende gingivitis ontsteking in haar bek, dus alles wat er nog zit gaat eruit. Er 
zijn röntgen foto’s gemaakt, zodat er geen wortelresten blijven zitten. Het eten gaat nog 

moeizaam, maar dat zal met een paar dagen ook beter 
worden. Ze krijgt nog pijnstilling, volgens mij heeft ze het 
meeste last van die vervelende hechtingen in haar bek.  
Bij Hannie zijn de laatste kiezen getrokken, ze heeft nu 
alleen nog haar hoektanden en een paar snijtandjes. Ze 
krijgt nog pijnstilling, maar zij eet al weer goed.  

  

26 maart 2020 

Gisteren met Donny naar de dierenarts geweest. Dinsdagavond 

zag ik hem met een pootje heel zielig omhoog van de pijn ....ik 
heb hem in een opvangkooi gedaan en een pijnstiller gegeven. 
De volgende dag zijn we naar de dierenarts gegaan, hij kreeg 
een roesje, want hij liet het niet toe dat ze er naar keken. En wat 
blijkt: zijn voetzooltje bij een nagel is gewoon open 
gespleten...hoe? geen idee! Dus antibiotica voor 10 dagen en 
pijnstilling,  het gaat nu al weer wat beter. Hij ligt nu in de ren in 
het zonnetje, dat gaat goed komen. Maar zijn gebit, daar moet 
ook wat aan gebeuren, dat zag er ook niet goed uit. De laatste 
tijd is het wel raak bij de dierenarts, als dit zo doorgaat dan is de 
spaarpot snel leeg..... 

 17 april 2020 

Gisteren met Ronja naar de dierenarts geweest, ze begon 

minder te eten en gaf pijn in haar bekje aan. Wat ik al 
vermoedde werd waarheid: haar oplosbare hechtingen in haar 
bekje zijn ontstoken. Onder een roesje zijn de hechtingen 
verwijderd en heeft ze pijnstilling gekregen. De plekjes zijn 
ontstoken, maar het moet nu beter worden. Nog een paar 
dagen pijnstilling geven en als het dan niet over is, krijgt ze toch 
een antibiotica kuurtje. Vanmorgen ging het eten gelukkig al 
weer als van ouds, ik was even bang dat het trekken van het 
gebit niet geholpen had. 
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21 april 2020 

Gisteren met Chester naar de dierenarts geweest. Zondag morgen 

was hij er niet met eten en dat is niets voor de 
vreetzak...uiteindelijk kwam hij toch en heeft wat gegeten. Die 
avond zag ik dat zijn staart was gaan hangen en hij had een 
verdikking bij zijn anus. Dat is niet goed,  hij heeft die nacht in de 
opvangkooi gezeten en na een pijnstilling toch wat gegeten. Ik 
dacht aan een abces of zoiets.  

Maandag naar de dierenarts en die kwam tot de diagnose dat hij 
helemaal verstopt was, hij mocht gelijk blijven. En ze hebben onder 
narcose heel veel grote brokken verdroogde ontlasting eruit 
gehaald. Dit kostte veel moeite en veel spoelen en kneden, maar 
het is gelukt. Daar heeft Chester nog wel behoorlijk last van. Nu zijn 
we erg bang dat hij er een megacolon aan heeft overgehouden met grote kans op herhaling. 
Dus vanaf nu gaat hij op vezelrijk voer ondanks zijn suiker, want hier zitten natuurlijk weer 
veel koolhydraten in. Eerst maar eens kijken of hij het wil eten, hij heeft wel wat gegeten 
maar niet veel. Maar hij is ook nog niet fit, even afwachten . Och lieve jongen, gauw 
opknappen en lekker poepen..... 

 

24 april 2020 

 Gisteren weer met Chester naar de dierenarts 

geweest, hij eet nog steeds niet voldoende. Een paar 
hapjes en hij is klaar en hij is volgens mij ook 
uitgedroogd. Hij heeft er die nacht weer een paar hele 
droge keutels uit gewerkt, dus misschien zit er toch nog 
meer. De dierenarts heeft gevoeld en er zit niets meer. 
Maar hij is inderdaad uitgedroogd, dus hij blijft daar en 
krijgt vocht en emeprid ( metoclopramide) om zijn 
darmen weer in beweging te krijgen. Bij de dierenarts 
heeft hij al gegeten en hier vannacht heeft hij al zijn 
bakjes leeggegeten. Hij ziet er ook veel fitter uit, dus 
hopelijk zet het herstel nu door. Er zit wel een nadeel 
aan volgens Chester: waarom is dat medicijn zo vies…. tja 
wat moet dat moet, nog even volhouden. 
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En alsof dat nog niet genoeg was, belde de dierenarts gisteren ook over Donny. Hij was bij 

de dierenarts voor een gebitsbehandeling. Er zou eerst bloedonderzoek gedaan worden, dat 
was nog niet eerder gebeurd bij Donny. Dat is dus gedaan en daar kwam beginnende 
nierfalen uit: zijn sdma ( test voor vroeg detectie van nierfalen) was veel te hoog: 27 wat 
onder de 14 moet zijn. De crea en ureum waren ook verhoogd. Dus de dierenarts stelde voor 
om eerst 24 uur te spoelen en dan de gebitsbehandeling te doen. Dus Donny ligt aan het 
infuus en wordt vanmiddag geopereerd. Wat een zorgen weer en wat een kosten, het hakt 
er wel in de laatste tijd. Dus let op, we gaan regelmatig in de veiling weer spulletjes 
verkopen, zodat we de dierenarts rekeningen kunnen blijven betalen.  

25 april 2020 

Gisteravond Donny weer opgehaald, alles is goed gegaan. Er is 

een kies getrokken en er zijn foto’s van de afgebroken 
hoektanden gemaakt. Gelukkig was trekken niet nodig, verder 
is alles schoon gemaakt. Donny heeft gisteravond al een klein 
beetje gegeten. Vanmorgen viel het mij op dat hij gek zat en 
moeilijk liep, hij heeft pijn in zijn rug en in zijn bekje. Ik heb hem 
maar gauw pijnstilling gegeven en even later ging het al veel 
beter, hij heeft lekker gegeten en ligt nu lekker te slapen. Even 
bijkomen van alles en beter worden, dan gaat het goedkomen, 
lieve Donny. 

27 april 2020 

Chester is gelukkig weer opgeknapt, hij eet weer goed. Hij 

oogt weer fit en is als de eerste bij het eten, zoals we van hem gewend zijn. Nu maar hopen 
dat het nu goed blijft gaan en dat hij niet weer verstopt raakt. Morgen overleggen met de 
dierenarts of we mogen stoppen met de emeprid, want dat is zo vies....    

30 april 2020 

Donovan is deze week ook bij de dierenarts geweest, hij lijkt niet 
fit. Zoals op de foto ook te zien is, heeft hij hele kleine oogjes. 
Dierenarts kon niets vinden, maar omdat hij inmiddels al 16 jaar 
is, is er toch maar even bloedonderzoek gedaan. Gelukkig was 
dat helemaal goed, nieren, lever en bloedbeeld prima. Nu 
afgesproken dat ik een paar dagen een pijnstiller geef, kijken of 
dat verschil maakt. Nu even afwachten, we willen de oude man 
nog niet kwijt. 
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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. 

   Januari  19,68  

   Februari 23,68  

   Maart  25,62 

   April  12,20 

     

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!) 

En ook een bedankje voor alle donaties die we tussendoor krijgen, van de vaste donateurs 

en de spontane donaties, alle beetjes helpen. Fijn dat jullie ons blijven helpen! 

 

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

                                                              

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/
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      Dierendonatie                                          
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Brokken voor de diabateskatjes 

                                                       

                                    

Teststrips voor Joost en de 

diabeteskatjes                                                                                                           
 

Privé Inzamelingsacties via facebook 2020 

Verjaardagsinzamelingsactie 

Joke van San, Oleksandra Sasha, Jolanske Bakker, Pieter Mergan, Anja 

Hoebe,Mj Coco Flower, Iris Kwist, Zjeffke Teval, Kristi Janssen 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als 

verjaardagsdoel!! 
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Acties    

Veiling   

De dierenartsbehandelingen zijn kostbaar, daarom bieden we 

regelmatig boekjes enz. te koop aan om de spaarpot weer 

wat aan te vullen, want het gaat hard, de uitgaven zijn erg 

groot. 

Ook maakt Dia hele leuke schilderijtjes van katten, ook op 

aanvraag. Wil je dit ook van jouw kat, stuur dan een mailtje! 

De opbrengst komt geheel ten goede aan de Stichting. Tot nu 

toe is er al 255 euro binnen! 

 

 

 

Zaterdag 18 april 2020 

De Landelijke Dierenlotdag ging helaas niet door vanwege de coronacrisis……. 

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. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING KANSARME DIEREN 
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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 

http://www.kansarmedieren.nl/
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