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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 2020 
Lieve lezer, 
Hier is alweer de tweede nieuwsbrief van 2020 met de 
wetenswaardigheden van de afgelopen maanden. 
We zijn heel blij dat jullie ons blijven steunen met likes, 
berichtjes en donaties! Dat doet ons goed! 
 
Ons werk gaat door en zo ook de kosten voor het welzijn 
van onze katten. 
Delano houdt zich bezig met fondsenwerving (heeft de 
aanvraag voor de nieuwe vloer 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 wensen u veel leesplezier, Dia, Saskia en Delano 

 

In memoriam 

Berichtjes van Dia 
 
3 september 2020 
 

Lieve, lieve Donny, gisteren hebben we toch nog 

onverwacht afscheid van je moeten nemen. Gister 
morgen kwam je niet om te eten en dat is vreemd, je 
was er altijd. 
Ik vond hem in de buitenren, zielig op een krabpaal. 
Ondanks de antibiotica en pijnstilling werd zijn wang 
weer erg dik en erg pijnlijk. We kunnen niets meer voor 
hem doen, alleen hem verlossen van de pijn en ellende. 
Eigenlijk het mooiste wat je nog voor hem kan doen, 
hoe veel pijn het ook doet. Vaarwel Donny, je was een 

lieve kat ❤ En ik zal je missen.  
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15 september 2020 

Lieve, lieve Harold gisteren hebben we afscheid 

van je moeten nemen. De verhoging van de 
medicijnen heeft jammer genoeg maar tijdelijk 
geholpen. Dit weekend ging je al minder eten en 
zag ik je werken met ademen. Het was genoeg 
geweest, je was op. Je bent toch nog 14 jaar 
geworden, ondanks al je kwalen. 
Je kwam ruim een jaar gelden bij ons, omdat je 
baasje je had afgedankt, omdat je suiker had 
ontwikkeld. Via de dierenarts, die je niet wou 
inslapen, ben je bij ons gekomen. De suiker was 
snel over, maar er kwamen meer kwalen aan het 
licht. Je ademde wat zwaar en het lopen ging ook 
niet lekker. Na een echo van het hart en 
röntgenfoto’s kwamen we erachter dat je flinke 
HCM had en artrose en spondylose in je 
ruggengraat en voorpoot. We zijn direct gestart met pijnstilling en medicatie voor het hart. 
Daardoor heb je nog een goed jaar bij ons gehad, heerlijk buiten liggen in de zon en lekker 
eten. Ik zal je missen grote lieve reus, met elke keer je pootje op mijn arm vragen om 
aandacht. 
 
 

8 november 2020 
 
Zondag 8 november een dag met een lach en een 
grote traan. 

Lieve, lieve Chester, je hebt gisteren afscheid van ons 
genomen. Je bent ruim een jaar geleden bij ons 
gekomen, omdat je baasje op leeftijd je suikerziekte 
niet kon behandelen. Het was een zware beslissing 
om afscheid te nemen van Chester. Maar ze gunde 
Chester nog een goede tijd en dat heeft hij gehad. 
We hadden vaak contact, ze wou graag op de hoogte 
blijven van het leven van Chester. De laatste tijd 
werden de gezondheidsproblemen steeds groter: 
benauwd door vast houden vocht, de buik werd 
steeds dikker. Door medicatie was dat onder 
controle, maar de oorzaak niet opgelost. Zondag 
morgen was het opeens klaar en is hij in mijn armen 
gestorven. Vaarwel Chester, je was een grote lieve 

kater die we niet gauw vergeten. 
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7 december 2020 

 

Lieve, lieve Joost, vandaag hebben we met veel verdriet 
afscheid van je genomen. We hebben er alles aan gedaan om 
je beter te maken, maar het heeft niet zo mogen zijn. Zes jaar 
hebben we voor je mogen zorgen en vandaag hebben we je 

verder lijden bespaard. We zullen je missen. ❤ 
 
 
 

 

 

Laatst bijgekomen bewoners 
 

1 juni 2020 

 

Er is 16 mei een nieuwe bewoner gekomen. Hij heet 

Toby is 8 jaar en het is een Brits langhaar. Helaas heeft 

Toby vanaf kitten al chronische niesziekte. En het ging 
niet meer in huis, vandaar het verzoek om Toby nog een 
mooi leven te geven in onze opvang. Waar alles beter is 
schoon te houden dan in een gewoon huis.  
Welkom lieve Toby, we gaan goed voor je zorgen. 

 

 

 

 

7 juli 2020 

Via Brenda van Stichting Zwerfkat Boxtel kregen we een aanvraag om een kat op te nemen. 
De kat zat in een opvang in Griekenland, hij is blind en besmet met kattenaids. De nood is 
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daar zo hoog dat we hem wel willen opnemen. En 
toen was daar Corona, dus geen vluchten meer. Dus 

bleef Biscuit langer in een opvang, daar werden de 

restanten van zijn ogen verwijderd. En toen begon hij 
veel te drinken ...... het zal toch niet en ja hoor, hij 
had ook nog diabetes ontwikkeld, hoeveel pech kan je 
hebben. Maar maandag was het eindelijk zover, daar 
is hij, super lief en in een goede conditie, ze hebben 
goed voor je gezorgd in Griekenland.  

 

 

 

 

 

3 oktober 2020 

Een paar weken geleden is Luna in de opvang gekomen, 

ze komt van een andere opvang. Het is een pittig, maar 
ook lief poesje, ze komt uit het asiel waar ze het 
helemaal niet naar de zin had. Het is een lief poesje 
zolang je geen druk op haar legt, we gaan haar proberen 
te herplaatsen bij iemand die geduld heeft en niets van 
haar wil. 

9 oktober 2020 

En daar is 

Smurf, een 

kater uit 
Griekenland van 

dezelfde stichting waar Biscuit vandaan komt. Smurf 
heeft 3 poten een scheef koppie en is besmet met 
FIV. En hij heeft ook diabetes gehad door cortison, 
maar dat is gelukkig overgegaan. Het scheve koppie 
komt van een oorpoliep die weggehaald is, maar het 
scheve koppie bleef en hij hoort minder aan die 
kant. Smurf is 1 oktober op Schiphol aangekomen, 
omdat hij geen enkele kans heeft in Griekenland om 
geplaatst te worden. Het is een ontzettend lieve kat 
die een fijn huisje verdient. 
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24 november 2020 

Dinsdag 24 november is een nieuwe kater in de opvang 
gekomen, lees hieronder zijn verleden, het is weer 
bedroevend. 

Karel is een kater van ongeveer 9 jaar, hij is door zijn 

baasje in de steek gelaten. Zijn baasje is verhuisd en Karel 
bleef achter. De buurt heeft hem eten gegeven, maar nu 
het slechter weer werd, hebben ze hulp gezocht. En dat 
kregen ze door een goede vriendin die ook katten vangt en 
opvangt. Maar het viel haar op dat hij erg veel dronk, 
daarom kreeg ik een berichtje voor advies. Ik ben gaan 
kijken en heb de bloedsuiker gemeten, die was iets 
verhoogd. Ik heb hem meegenomen en ben met hem naar 

de dierenarts gegaan. Er is volledig bloedonderzoek gedaan en alles was goed, schildklier, 
lever en nieren. Hij had wel hoog suiker BSS 22.6, de fructosamine was wel goed. Ook heeft 
hij een slecht gebit en is niet gecastreerd, ingeënt en gechipt. Volgende week wordt zijn 
gebit gedaan en daarna als dat hersteld is castreren enz. 
De urine laten testen, dat geeft veel suiker aan en ik heb zelf een paar keer gemeten 16.3 
enz. Dus suiker is waarschijnlijk heel recent, vandaar dat de Fructosamine nog niet verhoogd 
is. In overleg starten we vanavond met 1 ie. Het is een hele lieve kater, die een nieuwe kans 
verdient en die gaan we hem geven. 
 

 

10 december 2020 

Maak kennis met Oscar een kater van 9 jaar met 

diabetes. Hij is op 29 november in de opvang 
gekomen. Zijn eigenaar kan hem door persoonlijke 
omstandigheden niet behandelen. Het is een 
ontzettend lieve kater die met verdriet is afgestaan. 
Oscar heeft veel klitten in zijn vacht, dus gisteren is 
Bianca Rooyen van De Kattenstudio geweest om 
hem te scheren, super dat zij dat gratis voor ons 
doet!  

We gaan goed voor je zorgen lieve Oscar. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Geplaatst 
 

14 oktober 2020 

Onze lieve Nonna is maandag verhuisd naar zijn gouden 

mandje. Na een beetje moeilijke start zit hij toch maar hier 
in zijn nieuwe huis. Het gaat je goed Nonna en heel veel 
plezier Anna met deze kanjer. 

 

16 oktober 2020 

Deze week is onze 
Valla verhuisd naar 

stichting Beertje. We hebben deze toch wel moeilijke 
keuze moeten maken, zodat Valla in een wat rustigere 
omgeving kan leven. Stichting Beertje vangt oudere 
katten op en daarom is het rustiger in hun opvang. De 
laatste tijd heeft ze regelmatig weer epileptische 
aanvallen gehad. We hopen dat het nu wat beter gaat, 
aan Emilie van stichting Beertje zal het niet liggen. Het 
gaat je goed Valla, ik zal je nog vaak bezoeken. 

1 november 2020 

Kijk nog maar even goed naar onze lieve Mac, want hij gaat 

vandaag verhuizen!!!! 
Eindelijk krijgt hij zijn gouden mandje, hij heeft er zo lang op 
gewacht. Het is zo'n lieverd, maar ook een plaaggeest naar 
andere katers. Voor hen zal het rustiger worden. Hij krijgt 
fantastisch personeel, helemaal voor hem alleen. We zijn 
ontzettend blij voor hem. 
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7 november 2020 

Vandaag is Suki met haar nieuwe baasjes vertrokken. Het 

gaat je goed lieve meid, je hebt veel meegemaakt, maar 
dat is voorbij. Je krijgt een goed leven bij lieve baasjes, het 
is je zo gegund. 

8 november 2020 

Willem heeft GROOT nieuws: 

"Ik ben vandaag verhuisd naar mijn 
gouden mandje. Eindelijk heb ik hele 
lieve mensen gekregen die mij leuk 
vinden en niet er tegenop zien om 
die 2 prikjes per dag te geven. Zij 
hadden gelijk door hoe lief, leuk en 
gemakkelijk ik ben. Ik krijg er ook 
gelijk 2 familiekatten bij en ik kan ook 
lekker naar buiten in de overdekte tuin. Voor jullie allemaal een 
poezenpoot als afscheid en dank voor jullie meeleven en het delen" 

 

 

 

14 november 2020 

Smurf 

 

Onze lieve Smurf is gisteren verhuisd naar 
fantastisch lief personeel en een eigen overdekt 

balkon. Het ga je goed Smurf! 
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Dierenartsbezoekjes/ lappenmand e.d. 
Berichtjes van Dia 

20 mei 2020 

Mac is deze week ook naar de dierenarts geweest, ik zag dat zijn 

wang (onderkaak) dik was. Bij de dierenarts is het opengemaakt 
en er kwam wat pus uit, niet zoveel.... in zijn bek was niets te zien. 
Nu maar hopen dat het een gewoon abces is, heeft waarschijnlijk 
een tik gekregen, tja boontje komt om zijn loontje zegt men wel. 
Mac mag graag pesten ... onverwacht even tikken en als iemand 
slaapt erboven op springen.... 
Hij heeft een antibiotica kuur van 10 dagen en duimen dat de 
verdikking dan weg is en dat het niet een tumor is. 

 

28 mei 2020 

Het gaat zoals jullie kunnen zien weer heel wat beter met Harold. Hij is goed ziek geweest, 

de lymfeklier aan de kant van zijn aangedane oog was zo groot als een ei....en eten wou hij 
niet meer. Dus een paar dagen gedwangvoerd, want een kat moet blijven eten. Maar hij eet 
gelukkig weer goed, de klier is geslonken naar erwt formaat. Net Dierenarts Kramer 
gesproken, de antibioticakuur wordt verlengd in de hoop dat het dan helemaal genezen is. 

3 juni 2020 

Donny is gisteren weer bij de dierenarts geweest, hij eet de laatste tijd heel slecht. En hij 

geeft pijn aan bij zijn bekje. De dierenarts kon niet echt wat vinden wat de pijn veroorzaakt. 
Maar hij heeft flinke koorts, dus er zit wel ergens een ontsteking. Dus nu antibiotica en 
pijnstilling en duimen dat het gauw over is. 
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5 juni 2020 

Gisteren met Toby naar de dierenarts geweest voor zijn hart echo ivm met zijn flinke 

hartruis. En dat was niet voor niets, hij heeft flinke HCM, dat wil zeggen een flinke verdikking 
van de hartwand. Dat heeft als gevolg dat het hart niet meer 
goed kan functioneren en het is progressief. Toby moet nu 
Plavix krijgen, dat is een bloedverdunner, want door deze 
aandoening is de kans op bloedstolsels groot. Over 4 maanden 
wordt er opnieuw een echo genomen om te kijken hoe snel 
het achteruit gaat of dat er meer medicijnen nodig zijn. 

26 juni 2020 

Toby heeft een moeilijke tijd gehad, hij moest erg wennen 

aan de nieuwe situatie. Hij lag veel in de krabpaal en kwam er 
alleen uit voor eten en de kattenbak. Maar hij komt langzaam 
tevoorschijn, het gaat goed komen. De ene kat heeft meer tijd 

nodig dan de andere, bijvoorbeeld 
Nonna, die liep gelijk rond alsof hij er al 
jaren was. 

1 juli 2020 

Het wordt een spannende dag voor Donny, hij gaat straks naar de 

dierenarts. Hij heeft weer veel pijn ergens in zijn bekje. Hij gaat onder 
narcose om te kijken wat er aan de hand is, want zo kan het niet 
langer. Duimen jullie ook voor deze lieverd dat het niet iets ernstigs is? 

 

 

3 juli 2020 

Het gaat weer redelijk met Donny, hij is helemaal door de molen gegaan bij de dierenarts. 

Er is onder narcose goed in zijn bek gekeken en in de keel. En er 
zijn röntgenfoto’s gemaakt en alles is goed, behalve een lichte 
verdikking aan de rechter kant van zijn kaak. En dat kan 
kloppen, als hij eet gaat dat voorzichtig en hij kauwt links. Er zit 
waarschijnlijk een ontsteking in de kaak. Gelukkig eet hij nu 
weer goed en oogt weer fit, nu krijgt hij 4 weken antibiotica en 
natuurlijk pijnstilling. 

29 juli 2020 

Gisteren met Sjoerd naar de dierenarts geweest, zijn kromme 

voorpoot is nu wel erg krom. Hij blijkt een flinke wond in zijn 
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voetzooltje te hebben. We hebben voor 10 dagen antibiotica gekregen, hopelijk gaat het 
snel beter. 

5 augustus 2020 

Maandag met Chester naar de dierenarts geweest, hij 

kijkt gek uit zijn oog. Het lijkt net of het naar voren 
komt. Bij de dierenarts blijkt hij flinke koorts te hebben 
en zit er een verdikking bij zijn kaak. De zwelling zit in 
zijn kop, daarom komt zijn oog wat naar voren. De 
dierenarts heeft het aangeprikt, maar er kwam niets 
uit. Hij heeft pijnstilling en antibiotica en gelukkig voelt 
hij zich al veel beter. Nu afwachten of het helemaal 
geneest of dat het in zijn kaak zit door bv. een slechte 
ontstoken kies. 

 

12 augustus 2020 

We dachten dinsdag dat we afscheid moesten nemen van Donny, hij heeft weer een 

opgezwollen rechterkant van zijn kop. Hij eet niet meer en geeft weer veel pijn aan. Hij heeft 
dit eerder gehad en daar heeft hij toen 1 maand antibiotica voor gehad. De dierenarts denkt 
dat er toch een ontsteking in het kaakbot zit. Nu weer een andere antibiotica, Zodon, en 
gelukkig hij reageert er weer heel goed op. Hij eet weer en oogt heel wat fitter. We hopen 
dat dit doorzet en dat we nog een hele poos van deze lieverd mogen genieten. Door zijn aids 
besmetting is de weerstand verminderd, dus zal het weer een lange kuur worden. Maar dat 
geeft niet, we gaan er weer voor. 

 

13 augustus 2020 

Donny is alweer zover opgeknapt dat hij weer lekker naar buiten kan. Wat is het toch een 

kanjer de lieverd, hij ligt nu heerlijk in het morgenzonnetje. 
Lekker gegeten, en medicijnen geslikt, nu lekker een dagje 
relaxen. 

15 augustus 2020 

Met Biscuit gaat het heel goed, zo goed zelfs dat hij al 

enkele weken geen insuline meer nodig heeft. 

19 augustus 2020 

Met Toby gaat het erg goed, hij is helemaal opgeknapt. 

Toen hij hier kwam speelde zijn chronische niesziekte op 
door de stress. Maar dat is helemaal over, hij heeft 
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regelmatig een vieze neus, maar daar is mee te leven. Hij is graag buiten in de ren en dan ligt 
hij graag in de krabpaal te slapen. 

20 augustus 2020 

Met Chester gaat het weer heel goed, hij is helemaal opgeknapt. En sinds hij (omdat 

ProZinc moeilijk te verkrijgen is) Lantus insuline krijgt, zijn zijn waardes heel mooi. Hij krijgt 
nog maar 0,5 IE en wie weet...... 

2 september 2020 

Gisteren met Harold bij de dierenarts geweest, de laatste dagen 

at hij minder en toen helemaal niets meer. Hij moet hard werken 
om te ademen, en aangezien hij hartfalen heeft, is dat niet goed. 

Bij de dierenarts blijkt zijn hart veel te snel te gaan, zijn circulatie 
is gelukkig nog wel goed. Toch bloed afgenomen en in de hoop 
dat het zijn schildklier is. Maar nee dat is het niet... hij zit met zijn 
medicatie al bijna op de max. Alleen de atenolol kan verhoogd 
worden, dat moet binnen een paar dagen resultaat geven. 
Daarom hebben we voor vrijdag een afspraak staan bij de 
dierenarts voor controle, als het niet beter wordt dan gaan we 
afscheid nemen van Harold. Want hij heeft er veel last van, hij is 
sloom en wil niet eten. 

Vandaag lijkt hij actiever en hij heeft vanmorgen goed gegeten, 
we zijn weer wat optimistischer, duimen jullie ook voor Harold? 

3 september 2020 

We hebben met verdriet in ons hart afscheid moeten nemen van Donny. 

 

5 september 2020 

Gelukkig gaat het weer heel wat beter met Harold, de verhoging van de atenolol heeft goed 

geholpen. Hij is weer goed levendig en hij eet weer goed. Pff, we waren zo bang dat we hem 
ook gingen verliezen. 

14 september 2020 

Gisteren met Chester naar de dierenarts geweest, hij pruttelt met ademen. Hij houdt vocht 

vast, zijn buik die altijd al erg dik is geweest, wordt ook dikker. De dierenarts constateerde 
inderdaad vocht, dat kan komen van zijn hart of er speelt iets in zijn buik. Hij krijgt nu 
vochtafdrijvers, donderdag is er weer overleg met de dierenarts. Als dit helpt, dan wordt er 
een hart echo genomen om te kijken of het aan het hart ligt, dan kan hij daar medicatie voor 
krijgen. Als dat niet het geval is, kunnen we niet veel meer voor Chester doen. Dan krijgt hij 
vochtafdrijvers, totdat het niet meer gaat en dan nemen we afscheid. 
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15 september 2020 

We hebben met verdriet in ons hart afscheid moeten nemen van Harold. 

17 september 2020 

Gisteren is Bianca van Rooyen 
van De Kattenstudio weer 

geweest om Toby, Nonna 
en Joost te trimmen. Leuk 

vonden ze het niet, maar ja, bij 
langharige katten kan het niet 
anders. Joost heeft een hele 
vette vacht, een overproductie 
van talg. Daardoor gaat zijn 
vacht snel klitten, hij kan het 
zelf niet meer verzorgen. 
Gelukkig is het Bianca gelukt 
om de meeste klitten eruit te 

kammen en scheren. Dat scheelt alweer een narcose bij de dierenarts. Bianca rekent geen 
kosten, we mogen altijd een beroep op haar doen is dat niet geweldig! 

28 september 2020 

Met onze Chester gaat het weer goed, wat een kanjer is het toch. Samen met de dierenarts 

hebben we besloten om geen echo te doen. Hij werd benauwd bij stress, vooral als hij eten 
kreeg. En een echo is erg stressvol. Hij krijgt nog steeds een vochtafdrijver en de dierenarts 
raadde ook benakor aan en daar is hij van opgeknapt. Hij eet weer als een bootwerker, zijn 
buik is geslonken en hij is niet meer benauwd. Goed zo Chester, wat ben je toch een sterke 
kat. 

30 september 2020 

Gisteren met Joost naar de dierenarts geweest, hij blijft maar 

verkouden ondanks 2 antibiotica kuren en 10 dagen antibiotica 
neusdruppels. We gaan de druppels 14 dagen verlengen en als het 
dan nog niet over is, over naar een andere kuur of andere 
neusdruppels. Ondertussen krijgt hij door al die antibiotica 
darmproblemen. Dus krijgt hij ook clear intestine door het eten, 
daar zit in zemelen en probiotica enz. En nu maar hopen dat het 
niet chronisch is. 

17 oktober 2020 

Donderdag met Joost naar de dierenarts geweest, hij is nog 

steeds, ondanks antibiotica kuren, erg verkouden. Hij is duidelijk 
niet lekker, gelukkig is het nog steeds een ontsteking van de 

voorste luchtwegen. We hebben een andere antibioticakuur gekregen en we gaan door met 
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zoutneusspray. Een keer per dag stomen en eindelijk het gaat wat beter. Hij wil weer graag 
eten en is actiever, nu maar hopen dat dat zo blijft, ook als de kuur afgelopen is. 

12 november 2020  

Onze lieve Joost is al 6 jaar in de opvang hij heeft diabetes , hij komt van Stichting 

Dierenasiel Tiel . De laatste weken is hij erg verkouden, hij heeft verschillende 
antibioticakuren gehad en eindelijk lijkt het wat beter te worden. Zet hem op Joost, we 
hebben eerst weer genoeg afscheid genomen van onze lieverds.  

23 november 2020 

Vanmorgen Joost naar de dierenarts gebracht voor het onderzoek. Ze gaan foto’s maken en 

een scopie van zijn neus. Nu maar hopen dat er iets uitkomt wat we kunnen verhelpen.  

Joost is weer thuis, alles is goed gegaan gelukkig. Hij blijkt erg veel verklevingen en kleine 
poliepen in zijn neus te zitten. Het is zo erg dat de scoop er met moeite doorheen kon. Het 
zit door de hele neus, dus onbegonnen werk om de poliepen weg te halen. We gaan starten 
met dexamethason druppels, duimen dat het gaat helpen. 

7 december 2020 

We hebben met verdriet in ons hart afscheid moeten nemen van Joost. 

8 december 2020 

Vandaag is het zover, Karel gaat naar de dierenarts, hij krijgt een gebitsbehandeling. We 

hopen dat het niet te dramatisch is, de dierenarts zag in ieder geval een slechte kies. Duimen 
jullie met ons mee dat het meevalt? 

9 december 2020 

Alles is goed gegaan met Karel, er was wel weer van alles aan de hand met hem maar 

daarover later. Alle kiezen zijn getrokken, het gebit was vreselijk verwaarloosd😔, maar 
daar is hij nu vanaf. Hij is ook gelijk gecastreerd, de dierenarts vond het toch beter om het 
gelijk te doen. Dan hoeft hij niet weer onder narcose, want dat kan complicaties geven. 

11 december 2020 

Het gaat op dit moment goed met Karel, hij is een beetje een mysterie wat er met hem aan 

de hand is. Tijdens de narcose moest hij plassen zijn plas was dradend trekkend. De 
dierenarts heeft de urine getest heel laag soortelijk gewicht geen eiwitten geen suiker....in 
overleg met mij besloten een echo te doen. Op de echo waren geen bijzonderheden te zien. 
De dierenarts heeft geen idee wat er aan de hand is. Weer in overleg met mij besloten om 
hem gelijk te castreren zodat hij niet weer onder narcose hoeft. 
later zag de dierenarts ook een zweer onder de tong. We laten het hierbij bloedbeeld is 
nagekeken geen bijzonderheden negatief aids/ leucose test, fructosamine goed maar wel 
suiker... en hij heeft een dikke buik. 
Alle kiezen getrokken de stakker zo zwaar verwaarloosd, maar dat is voorbij. 
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We zien wel hoe het verder gaat het gaat nu goed hij is erg rustig slaapt veel maar eet goed. 
We gaan ons best doen om zijn suiker onder controle te krijgen in de hoop dat het dan nog 
beter gaat.  

Het verhaal van Suki 
Mijn naam is Suki en ik ben ongeveer anderhalf jaar 
oud. Eerst heette ik Prinses, maar gezien de 
omstandigheden leek me dat geen goede naam. 
Want mijn baasje, die me die naam gaf, heeft me 
op een dag door de kamer geschopt en ook nog 
met een mes gestoken ... Zomaar. 

Gelukkig woonde ik vlakbij Dia van de Stichting 
Kansarme Dieren, anders had het er heel slecht 
voor me uitgezien. Zij nam me meteen mee naar de 
dierenarts. Ik was gewond, ik had veel pijn en ik 
kon niet meer op mijn rechterachterpoot staan. En 
ik bleek ook nog zwanger te zijn… Helaas hebben 
twee van mijn kittens het niet overleefd. De derde 
wel, die krijgt vast een fijn baasje!  

23 september 2020 

Gisteren met Suki naar de dierenarts geweest voor de echo. Ze was zo lief en liet alles over 
zich heen gaan. Lag heel rustig tijdens het hele proces van scheren, klemmetjes en de echo 
zelf. De uitslag is niet goed, ze heeft een vergrote linkerboezem, de hartwanden zijn niet 
verdikt, dus geen HCM, dat is gunstig. Waarschijnlijk een aangeboren defect, het kan zijn dat 
er een gaatje tussen de wand van de boezems zit of dat het een andere oorzaak heeft. Dat 
kon de dierenarts niet zeggen, ook niet of het problemen gaat geven. Hij raadt een nieuwe 
echo over een paar maanden aan om te kijken of het stabiel is of dat het verslechtert. Ze 
heeft dus een hartaandoening en niemand kan ons vertellen hoe het zich verder ontwikkeld, 
ze kan er 20 mee worden of toch grote problemen ontwikkelen.  

Lieve mensen we hebben jullie hulp nodig, financieel redden we het niet met deze extra 
kosten.  
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29 september 2020 

Lieve, lieve mensen, we kunnen tot onze grote vreugde 
melden dat we bijna €1400 hebben gekregen van jullie voor 

de zorg van Suki. We kunnen haar nu zonder financiële 

zorgen laten opereren en de verdere kosten zoals inenten, 
chippen enz. betalen. Heel, heel veel dank, we zijn zo 
ontroerd door alle lieve reacties en schenkingen. De operatie 
is gepland op 7 oktober, ze blijft een nacht bij de dierenarts 
om haar goede pijnstilling te geven. We vinden het erg 
spannend en hopen dat het allemaal goed gaat. Maar we 
hebben geen keuze, het pootje moet eraf, anders gaat haar 
voetje kapot met alle vervelende gevolgen van dien. En ze 
moet gesteriliseerd worden, één nestje is meer dan genoeg. 

Duimen jullie met ons mee op 7 oktober.... 

 

7 oktober 2020 

Vandaag is een spannende dag, ik heb Suki net 

weggebracht naar de dierenarts voor de grote operatie. Ze 
wordt gesteriliseerd, het verlamde pootje geamputeerd en 
ze wordt gechipt. Ik word door de dierenarts gebeld als het 
klaar is of als er problemen zijn. Dat zal waarschijnlijk eind 
van de middag zijn. Duimen maar, ik zit met een knoop in 
de maag… 

Update: Het is allemaal goed gegaan, ze heeft de narcose 
goed doorstaan en de operatie is gelukt. Ze blijft nog een 
nachtje bij de dierenarts om goede pijnstilling te krijgen. 
Morgen in de loop van de dag mag ik haar ophalen. Wat 
een opluchting, nu moet ze herstellen en dan kan eindelijk 
het goede leven beginnen.  

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. 

   Mei  17,39 euro  

   Juni  8,68 euro 

   Juli  8,94 euro  
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https://www.facebook.com/zooplusnl/posts/10156750149635550


STICHTING KANSARME DIEREN  WWW.KANSARMEDIEREN.NL  IBAN NL 96 TRIO 0198430434 

 
 

   Augustus 9,33 euro 

   September 7,21 euro 

   Oktober 8,10 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!) 

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! 
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 Dierendonatie                         

                 

 

Stichting Kansarme Dieren heeft al een aantal krabpalen 

(waaronder ook eentje die jullie doneerden 😊). Deze 

krabpalen uit hout met kleedjes die afneembaar én 

wasbaar zijn, zijn zo geliefd dat ze er eigenlijk best nog eentje zouden willen.               

http://www.kansarmedieren.nl/
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Opknappen van de opvang 
 september 2020 

We zijn erg druk, de opvang wordt helemaal opgeknapt. De muren worden geverfd en er komt een 

nieuwe vloer. Saskia en Dia zijn er al weken mee bezig met verven en voorbereiden, want de hele 

benedenverdieping moest leeg.   

Een foto rapportage van wat we de laatste weken gedaan hebben om de opvang op te knappen. We 

hebben dit kunnen realiseren dankzij de financiële steun van Stichting DierenLot, mevr.Nette 

Diepeveen en stichting Abri voor dieren.   
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Maandag 7 september was het dan eindelijk zo ver: we konden starten met de 
voorbereidingen voor de levering en plaatsing van de 
nieuwe vloeistofdichte vloer voor onze kattenopvang in 
Tiel. 
De oude vloer was in een dusdanig slechte staat dat het 
de hoogste tijd was voor een nieuwe, ditmaal 
vloeistofdichte, vloer. 
 
De oude vloer 
moest er 
helemaal uit en 
daarvoor moest 
alle inventaris 
tijdelijk worden 
verplaatst. 
Maandagmorgen 
10u zijn we 
hiermee gestart 
en zo een 3,5 

uur later was de opvang leeggehaald. 
 
 
 
Op dinsdag 8 september zijn de specialisten van 
Boekhout vloeren in de ochtend gestart met het 
weghalen van de oude vloer.  

http://www.kansarmedieren.nl/


STICHTING KANSARME DIEREN  WWW.KANSARMEDIEREN.NL  IBAN NL 96 TRIO 0198430434 

 
 

 
 
Dit ging gelukkig 
vrij rap en zonder 
noemenswaardig 
oponthoud. 
Vervolgens is de 
prachtige, 
nieuwe, 
vloeistofdichte 
vloer in de 
opvang gelegd en 
netjes afgewerkt. 
Hieronder zijn 
daarvan een 
aantal mooie 
foto’s zichtbaar! 
 

 
Na een droogtijd van 2 dagen voor de nieuwe vloer is op vrijdag 11 september de inventaris 
weer teruggeplaatst in de opvang. 
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Privé Inzamelingsacties via facebook 2020 

Verjaardagsinzamelingsactie 

Sonja Esselink, Dia Bos, Leeroy Oosterbaan, Kelly Cox, Lyda Stormbroek, Anna 

Kock del Buono, Kitty Doomen, Sigrid Cuyvers.  

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als 

verjaardagsdoel!! 

 
 

Oktober 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 2019 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.  
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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 

Het Stoffelfonds steunt op dit moment 9 eigenaren van diabeteskatten. Een van de katten is 

Barbar, op dit moment krijgt hij nog geen insuline, maar aangepast voer. Het fonds heeft al 

vast een starterspakket gestuurd voor het geval hij wel insuline nodig heeft. Zodat de 

eigenaar geen zorgen heeft over de kosten. 

Er zijn kort geleden helaas 2 katten overleden die ook gesteund werden door het fonds.  
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