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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 2021 
Lieve lezer, 
Hier is alweer de eerste nieuwsbrief van 2021 met de wetenswaardigheden 
van de afgelopen maanden. 
We zijn heel blij dat jullie ons blijven steunen met likes (al meer dan 1100!), 
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. Het Stoffelfonds is actief en we 
hebben 10 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 

Dit jaar bestaan we 10 jaar, een krantenartikel uit de oude doos. Dit wordt 
een bijzonder jaar voor onze stichting met een terugblik en alle katten (62!) 

komen langs die we opgevangen hebben in de afgelopen 10 jaar. 
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In memoriam 

Berichtjes van Dia 
 

4 januari 2021 Donovan 
 

Lieve, lieve Donovan, vandaag heb ik je 

moeten laten gaan. Je wou niet meer 
eten en je buik werd steeds dikker. Zoals 
ik al vreesde, was het goed mis. Je bent 
in mei 2014 in de opvang gekomen 
vanuit een dierenasiel, je was geplaatst, 
omdat je diabetes had. Het dierenasiel 
kon je niet behandelen, dus kwam je 
naar ons. Je bent genezen van de diabetes na enkele jaren. 
Je was een bescheiden kater, die je niet snel opmerkte, je 
lag graag buiten in het zonnetje in de ren of boven op de 
kast in een lekker mandje. Ik zal je missen lieve Donovan, 
maar je hebt een goed leven gehad en bent toch nog ruim 
17 jaar geworden. 
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10 april 2021  
Siem 

 
Gisteren van Geertje ons oud bestuurslid en gastgezin 

gehoord, dat Siem overleden is. Hij had diabetes en was al 

een poos ziek door pancreatitis, hij werd steeds zieker tot het 
niet meer ging. Geertje en de dierenarts hebben er alles 
aangedaan, maar het ging niet meer. 
Hij is 2 jaar bij Geertje in de opvang geweest, hij gaat gemist 
worden, het was een lieve maar ook pittige kater. Bedankt 
Geertje voor de goede zorg en sterkte met het verlies.  
 
 
 
 

23 april 2021 
Sjoerd 
 

Lieve, lieve Sjoerd, gisteren heb ik moeten laten gaan, het 

was genoeg geweest. De laatste tijd werd je steeds 
magerder en je raakte steeds meer de weg kwijt. Ik moest 
je opsluiten met eten, want je vergat vaak te eten, en dan 
hadden de andere katten het opgegeten. De pijn in je rug 
werd ook erger, ondanks de pijnstilling die je al jaren 
kreeg. De dierenarts is hier gekomen, omdat je het reizen 
zo verschrikkelijk vond, we waren de straat nog niet uit of het was overgeven en diarree. En 
dan de stress hijgen en platliggen, soms dacht ik: je red het niet tot de dierenarts. Je bent in 
alle rust zonder stress ingeslapen, dat was nog het laatste wat ik voor je kan doen. Het gaat 
je goed lieve Sjoerd, ik heb met plezier 4 jaar voor je gezorgd, je bent 16 jaar geworden. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

Laatst bijgekomen bewoners 
18 januari 2021 

Maak kennis met Brokkie, een nieuwe kat in de opvang. 

Hij is gevangen door Stichting Zwerfkat Boxtel. Hij was in 
een slechte conditie, hij had heel erge oormijt, pijnlijke 
poot (die gebroken is geweest). Hij is angstig, maar vindt 
stiekem aandacht en veel aaien wel erg fijn. Hij heeft 
waarschijnlijk veel meegemaakt op straat, het leven is 
hard voor een zwerver. Maar die tijd is nu over, 
binnenkort gaat hij naar de dierenarts voor zijn gebit en 
de dierenarts laten beoordelen hoe nu verder met de eens 
gebroken poot. Hij is bij ons in de opvang gekomen, omdat 
hij besmet is met kattenaids, we hebben al meer besmette 
katten van Stichting Zwerfkat Boxtel opgevangen. En dat 
waren ook hele lieve katten, ondanks hun zwervers 
bestaan. Welkom Brokkie, we gaan goed voor je zorgen. 

14 februari 2021 

Minous is alweer een paar weken geleden in de 

opvang gekomen. Ze is 14 jaar en afgestaan door haar 
eigenaar, omdat ze een wildplasser is geworden. Er is 
alles aan gedaan om de oorzaak te vinden, het speelt al 
een poos en het gaf veel stress voor de kat en de 
eigenaar. Daarom zag de eigenaar geen andere 
uitkomst dan Minous te herplaatsen, maar wie wil een 
kat met dit probleem. Wij kregen het verzoek om 
Minous op te nemen en dat hebben we gedaan. 
Minous is een poes met een eigen willetje, maar dat 
mag, niets moet en haast alles mag. Welkom Minous, 

we gaan goed 
voor je 
zorgen. 

19 februari 2021 

Het verhaal van Rosso.... 

Eind januari kregen wij, een groepje actieve 
vrijwilligers in Den Haag, een melding van een 
postbode dat er een flink ziek ogende kat in een 
portiek zat. Foto's en een filmpje lieten bij ons 
direct de alarmbellen afgaan en de volgende dag 
zijn we samen met de plaatselijke dierenambulance 
poolshoogte gaan nemen. De kat zat op zijn vaste 
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stek in een oude kapotte krabton, hoestte en ademde wat zwaar. Ook had hij vieze oren en 
zag zijn linkeroog er niet goed uit; het 3e ooglid was duidelijk zichtbaar. Hij was alert en erg 
lief, hard spinnend en kopjes gevend at hij met smaak mijn hele bakje snoepjes leeg. Al snel 
bleek uit gesprekken met voorbijgangers dat de kat daar 'woonde' en een eigenaar had.  
Deze was op dat moment echter niet thuis. Na meerdere goede gesprekken met ernstige 
ziekte en belabberde financiële situatie als hoofdonderwerpen, werd in onderling overleg 
besloten dat wij de ongeveer 15 jaar oude kat na 13 lange jaren van straat zouden halen en 
het eigendom zouden overnemen. Het laatste jaar was extra eenzaam voor hem geweest, 
omdat zijn broertje en maatje op straat was overleden (hadden wij nu maar eerder een 
melding gekregen....). De kat is door de dierenambulance naar de dierenarts gebracht en 
onderzocht. Hij blijkt FIV te hebben en hyperthyreoidie te hebben, niet te meten zo hoog. Hij 
had ook koorts en zijn pupillen zijn ongelijk. Dankzij antibiotica en pijnstilling is dat over en 
er is gestart met medicatie voor de schildklier. 

 Maar wat nu, er werd gezocht voor opvang voor Rosso, één van de redders Giovanni nam 
contact met Dia op. We zitten eigenlijk vol, maar voor noodgevallen als deze hebben we 
altijd nog een plekje. Het is zo’n triest verhaal, we gunnen Rosso nog een fijne laatste tijd 
van zijn leven. Dankzij Giovanni, Karin en Heike heeft Rosso een nieuwe kans gekregen, dank 
jullie wel grote dierenvrienden!! 

Welkom Rosso, we gaan goed voor je zorgen er moet nog veel gebeuren, gebit moet gedaan 
worden en volgende week bloedonderzoek controle hoe het met de schildklierwaardes is. En 
dan het oog daar moet ook naar gekeken worden, maar nu eerst lekker eten en wennen aan 
ons. 

31 maart 2021 

Maak kennis met Katrijn, ze komt van Stichting Dierenasiel 

Tiel.  Ze heeft suikerziekte, daarom vroeg het asiel of we 
haar op willen vangen voor hen. Ze zijn zelf niet in de 
gelegenheid om haar de zorg te geven door haar diabetes. 
Ze heeft ook een flinke hartruis en slecht gebit. Volgende 
week dinsdag gaat ze voor een gebitsbehandeling en een 
echo voor haar hart. Het is een lief poesje, die wel erg 
onzeker is, maar ja, we weten niet wat ze allemaal op straat 
meegemaakt heeft. Welkom Katrijn, we gaan goed voor je 
zorgen. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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23 april 2021 

Op 23 april dezelfde dag dat Sjoerd ons verliet, is er 

een nieuwe kat Elmo in de opvang gekomen. Hij is 

via onze dierenarts gekomen. Hij is afgestaan door 
de eigenaar, hij zat verstopt door blaasgruis en 
moest een kostbare behandeling ondergaan en 
daar was geen geld voor. Dus verzochten ze om 
euthanasie, maar gelukkig wilde de dierenarts dat 
niet doen en hebben de mensen afstand gedaan 
van Elmo. De dierenarts heeft op eigen kosten 
Elmo behandeld en gelukkig is dat goed gegaan, er 
was verder geen blijvende schade. Daarna kregen 
wij het verzoek of wij hem wilden opnemen en dat 
kon.  

Welkom Elmo, hij is nog geen jaar oud, hij eet nu blaasgruisdieet brokken en het gaat goed. 
Over een paar weken urinecontrole en als dat goed is en je bent ingeënt en gechipt, gaan we 
een nieuw baasje voor je zoeken. Tot dan gaan we heel goed voor je zorgen. 

Update: Elmo is 20 mei geplaatst!! 

 

 

Geplaatst 
19 januari 2021 

Update Luna is geplaatst, ze is al naar haar nieuwe huisje 

vertrokken. Iedereen bedankt voor het delen en reacties. 

Luna is een lieve en eigenwijze poes van 5 jaar. Het is een poes die 
graag aangehaald wordt en graag in je gezelschap verkeert. Maar 
het is geen schootpoes, ze wil graag haar eigen gang gaan en niet 
tot iets gedwongen worden. Andere katten vindt ze niet zo 
geslaagd, ze heeft graag het huis voor zich alleen. Ze is ingeënt, 
gechipt en gesteriliseerd. Omdat ze gezond is en jong gunnen we 
haar een eigen huisje.  

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

8 mei 2021    Biscuit is geplaatst, hij is al naar zijn nieuwe huisje 

vertrokken. Iedereen bedankt voor het delen en reacties. 

Biscuit is een blinde kater van 6 jaar uit Griekenland, hij is 
besmet met FIV (kattenaids), maar heeft daar nog geen 
ziekteverschijnselen van. Hij had ook diabetes ontwikkeld, maar 
daar was hij snel van genezen, maar hij is daar wel gevoelig 
voor, dus moet hij eten krijgen waar weinig koolhydraten in 
zitten. Dat hoeft niet duurder te zijn dan ander voer. Biscuit is 
een ontzettend lieve en aanhankelijke kater, die wel graag naar 
buiten wil. Maar dat moet dan wel een helemaal afgesloten tuin 
zijn. Hij is ingeënt, gechipt en gecastreerd. Het bericht delen is 
ook helpen, en wie belangstelling heeft, kan een berichtje naar 
ons sturen. 

21 mei 2021   Oscar is geplaatst. 

Oscar is een lieve kater van 10 jaar, die bij ons in de opvang is 
gekomen, omdat hij suikerziekte had. Hij is in november vorig 
jaar afgestaan aan ons, eind januari van dit jaar was hij 
genezen van zijn suiker. Terug naar de eigenaar kon niet door 
omstandigheden. Dus zoeken we voor Oscar een nieuw 
huisje.  Hij kan met andere katten, een hond is hij niet 
gewend. Grotere kinderen is geen probleem, hij wil graag 
naar buiten. Een afgesloten tuin zou ideaal zijn, maar in een 
veilige rustige buurt vrij rondlopen kan ook. Omdat Oscar 
gevoelig is voor suikerziekte moet er op gelet worden dat hij 
niet te dik wordt. En dat hij voer krijgt met niet te veel 
koolhydraten, dat hoeft niet duurder te zijn dan ander voer. 
Het is een lieve kater, die we een eigen huisje gunnen om oud te worden. 

Dierenartsbezoekjes/ lappenmand e.d. 
Berichtjes van Dia 

11 december 2020 

Het gaat op dit moment goed met Karel, het 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, hij had een 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.  

http://www.kansarmedieren.nl/
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Later zag de dierenarts ook een zweer onder de tong. We laten het hierbij, het bloedbeeld is 
nagekeken en er waren geen bijzonderheden: negatief aids/ leucose test, fructosamine 
goed, maar wel suiker... en hij heeft een dikke buik.  
Alle kiezen zijn getrokken, de stakker is zo zwaar verwaarloosd, maar dat is voorbij. 
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.  

 

16 december 2020 

Ons oudje Sjoerd is vorige week ook naar de dierenarts geweest. Hij was de dag ervoor al 

niet lekker, maar er was zichtbaar niets aan de hand. Maar een dag later wel ik rook iets wat 
niet helemaal fris was .... en er zat wat vacht in de war op zijn koppie. Hij had een flinke 
abces die aan het doorbreken was....waarschijnlijk van Biscuit gekregen. Biscuit mag graag 
spelen met Sjoerd, dat is iets te enthousiast gegaan. De dierenarts heeft de vacht 
weggeschoren en het abces leeg gemaakt. Hij heeft een antibiotica kuurtje en hij is weer 
helemaal opgeknapt. 

 
23 december 2020 

Met Karel gaat het de goede kant op, zijn suikerwaardes zijn veel beter sinds hij een 

pijnstiller krijgt. Hij heeft dus ergens pijn, wat de suikerwaardes beïnvloed. Het is nog een 
raadsel wat er aan de hand is. Donderdag gaan we naar de dierenarts voor verder 
onderzoek. 

2 januari 2021 

Het gaat niet zo goed met Donovan. Oudjaarsdag is hij nog bij de 

dierenarts geweest. Hij heeft diarree en een dikke buik, zoals ik 
vermoedde door vocht in de buik. De dierenarts vermoed FIP of een 
darm of alvleesklier probleem en dan komt het vocht uit de darmen.  
Het is dus onduidelijk wat er aan de hand is, hij eet nog goed, maar het 
is niet goed. Donovan is inmiddels 17 jaar, dus we gaan geen grote 
dingen meer doen, de kans is heel groot dat we toch niets kunnen met 
een diagnose. We gaan goed voor hem zorgen en als het niet meer gaat, 
nemen we met veel verdriet afscheid. 

4 januari 2021 

We hebben met verdriet afscheid moeten nemen van Donovan. 

15 januari 2021 

Woensdag weer met Karel naar de dierenarts geweest, hij was opeens ontzettend aan het 

kwijlen. De dierenarts kon niets vinden, niets in zijn bekje, waarschijnlijk was hij erg misselijk. 
Hij had ook flinke diarree. Hij heeft een Cerenia injectie gehad, dat hielp, dus dat was 
waarschijnlijk de reden. Ook een afspraak gemaakt voor een echo de volgende dag.  Op de 
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echo zag de dierenarts een sterk vergrote alvleesklier, dat was bij de vorige echo niet 
zichtbaar. 

Eindelijk hebben we dus nu een diagnose voor zijn klachten pancreatitis: misselijk, erg rustig, 
zeer wisselende suikerspiegel ondanks insuline, soms goed eten, dan weer niet eten.  

Hij krijgt nu enzymen over zijn voer, maagzuurremmer en cerenia en eventueel pijnstilling. 
We gaan weer ons best doen om hem te helpen, samen met onze dierenarts. 

30 januari 2021 

De röntgenfoto is van Brokkie zijn voorpoot die 

gebroken is geweest en nooit behandeld is. Volgende 
week wordt het spannend voor Brokkie, hij gaat voor 
gebitsreiniging en voor een nieuwe röntgenfoto van zijn 
voorpoten. Als zijn goede poot nog goed is, gaan we 
opnieuw bekijken wat te doen. Waarschijnlijk amputatie 
van zijn slechte poot.   

3 februari 2021 

Brokkie komt eindelijk wat uit zijn schulp, gisteravond zat hij zomaar op de tafel. Ik had 

geen telefoon bij de hand, dus jammer genoeg geen foto. Maar dat hij op het plankje in zijn 
kooi zit, is ook al een overwinning. Morgen gaat hij naar de dierenarts voor het gebit en de 

röntgenfoto ‘s. Dat wordt een spannende dag     . 

5 februari 2021 

Het gaat goed met Brokkie, hij is nog wel onder de indruk, maar dat zal wel snel weer 

bijtrekken. Er zijn gisteren röntgenfoto ‘s gemaakt van zijn afgebroken hoektanden. Daaruit 
bleek dat de wortels aangetast zijn, dus zijn ze getrokken. Verder is het gebit schoon 
gemaakt. De röntgenfoto’s van zijn ellebogen van zijn voorpoten waren links goed en rechts 
(met de oude breuk) nog niet veel verandering. Er zit een wondje bij de gebroken elleboog, 
dat had ik ook al gezien en gevraagd of ze daar even naar 
willen lijken. Dat wondje zit precies op de plek waar een 
splinter van de breuk zit. We moeten in de gaten houden, het 
kan zijn dat de splinter door de huid gaat komen. De kosten 
zijn bijna gedekt door de giften die we gekregen hebben, heel 
erg bedankt gulle gevers!! 

11 februari 2021 

Het gaat eindelijk goed met Brokkie, 2 dagen na de 

gebitsbehandeling wilde hij niet meer eten. Hij was duidelijk 
niet lekker en gaf veel pijn aan in zijn bekje. We zijn gestart 
met antibiotica en na 1 dag zagen we een hele andere kat. Hij 
ging weer goed eten en komt ook uit de opvangkooi. Hier ligt 
hij lekker in een mandje. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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17 februari 2021 

Vrijdag met Blitsey naar de dierenarts geweest, het eten ging 

al een paar dagenlang niet zo goed. Normaal staat hij vooraan 
als er eten komt, nu lag hij te slapen, en dan is het echt mis 
met de man. Hij had flinke koorts en gaf buikpijn aan, hij kreeg 
een injectie tegen de koorts en een antibiotica kuurtje. 
Gelukkig is hij weer heel wat beter. Hij kan weer niet wachten 

op eten.      

 

24 februari 2021 

Gisteren was het een spannende dag voor Rosso, hij moest naar de dierenarts. Zijn 

schildklierwaardes moesten gecontroleerd worden en zijn longen moesten nagekeken 
worden. Hij is in het weekend weer begonnen met hoesten en minder eten. Ik ben alvast 
weer gestart met antibiotica, die hij ook eerder heeft gehad. 

Er is bloed afgenomen en er zijn röntgenfoto’s van zijn longen gemaakt, de dierenarts 
hoorde een verscherpt geluid op de longen en hij had weer koorts, ondanks de novacam.  

Gelukkig was zijn schildklierwaarde goed gezakt, van 
meer dan 257 naar 90, dus gaan we het medicijn iets 
verhogen. Over 2 of 3 weken gaan we weer op controle, 
op de röntgenfoto zag de dierenarts wat vertekening 
bronchitis. Dus 10 dagen antibiotica en doorgaan met de 
novacam.  

Rosso krijgt nu felimazole 1,25 mg en Thiamizole 2,5 mg 
deze medicijnen zijn best wel prijzig het moet 2 x per dag 
. Thiamazole en Felimazole zijn dezelfde middelen als 
nog iemand dat toevallig over heeft dan houden we ons 
aanbevolen.  

26 februari 2021 

 

Woensdag is Toby weer naar onze 

kattentrimmer geweest, bedankt Bianca 
van de Kattenstudio voor de gratis 
trimbeurt van Toby!! 

3 maart 2021 

Het gaat erg goed met Rosso, hij is goed opgeknapt. 

Volgende week gaan we weer naar de dierenarts om zijn 
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schildklierwaardes te laten controleren. En er moet gekeken worden naar zijn oog, hij heeft 
verschillende pupillen. 

5 maart 2021 

Met Oscar gaat het erg goed, hij is in remissie van suikerziekte. We gaan voor hem een 

nieuw baasje zoeken. Het is een lieve kater, die wel graag naar buiten wil. 

7 maart 2021 

Katrijn is gisteren eindelijk geholpen aan haar pijnlijke 

gebit. Er zijn 5 kiezen en een hoektand getrokken, ze 
heeft ook een flinke zweer in haar bek. De echo is ook 
gedaan, gelukkig zijn er geen afwijkingen geconstateerd, 
en ze is ook negatief met de aids/ leucose test. 

Nog 5 dagen antibiotica en 2 weken metacam. Toen we 
thuiskwamen heeft ze gelijk een blikje gourmet 
opgegeten met een antibiotica tabletje.  

Nu kunnen we gaan werken aan haar diabetes nu ze 
goed eet. 

8 maart 2021 

Blitsey was vanmorgen niet blij, hij kreeg geen eten. Hij moet naar 

de dierenarts voor gebitsreiniging, dus hij moet nuchter zijn. 

Update, Blitsey is weer thuis er zijn 4 elementen getrokken en de rest 
is schoon gemaakt. Er is ook bloedonderzoek gedaan de SDMA 
(nierwaardes), is op het randje 14 en ALT ( leverwaardes) is iets 
verhoogd, over 3 maanden gaan we weer terug voor controle.  

En nu wil hij eten, maar hij moet nog even wachten, komt goed 

Blitsey.  

10 maart 2021 

Gisteren is Rosso naar de dierenarts geweest, hij moest voor 

controle van zijn schildklier, nier en leverwaardes. Zijn 
schildklierwaardes zijn goed, dus we kunnen doorgaan met de 
medicatie. Leverwaardes zijn ook weer goed, maar helaas de 
nierwaardes niet. De SDMA was 17 en nu is het verhoogd naar 30, 
dus Rosso heeft helaas ook nierfalen.  

Volgende week gaan we weer naar dierenarts voor bloeddrukmeting 
en de urine moet nagekeken worden. We willen Rosso na zijn jaren 
op straat nog graag een goed leven geven. 
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11 maart 2021 

Het gaat weer redelijk goed met onze lieve Karel, de diabetes onder controle krijgen blijft 

moeilijk. Hij zit vaak veel te hoog, maar daar werken we aan. We hopen het toch onder 
controle te krijgen, maar de pancreatitis speelt ook een rol. Hij krijgt nog steeds de enzymen 
over het voer en de maagbeschermer. 

13 maart 2021 

Tommie is donderdag naar de dierenarts geweest, hij rochelt al een poos en hij is 

afgevallen. De dierenarts heeft bloedonderzoek gedaan, daar bleek helaas uit dat hij lichte 
bloedarmoede heeft en verhoogde ontstekingswaarde. Ook omdat hij besmet is met FIV 
heeft hij een antibioticakuur en wat tegen het rochelen gekregen. Uit het bloedonderzoek 
bleek ook dat zijn SDMA verhoogd is, dat betekent beginnend nierfalen, dus krijgt hij nu 
nierdieet. We gaan ons best doen om hem op te knappen, dat gaat goedkomen. 

19 maart 2021 

Rosso is deze week weer naar de dierenarts geweest voor bloeddrukmeting en 

bloedonderzoek. Hij heeft hoge bloeddruk en krijgt daar medicatie voor. De bloedwaardes 
zijn gelukkig goed. Zijn nierwaardes waren ook weer goed, maar ik moet hem nog 
nierdieetvoer geven, omdat de waardes erg kunnen fluctueren door de schildklier. Over 3 
weken weer bloedonderzoek voor de schildklierwaarde. 

22 maart 2021 

Het gaat steeds beter met Brokkie zijn gebroken pootje. Hij begint er steeds beter op te 

lopen. De dierenarts had ook gehoopt dat het aan elkaar groeit, de poot is dan wel stijf, 
maar daar kan een kat mee omgaan. 

25 maart 2021 

De antibiotica slaat goed aan bij Tommie, hij hoest en rochelt niet meer 

gelukkig. Hij wil geen nierdieet natvoer, wel de brokjes, dus krijgt hij 
gewoon natvoer en nierbrokjes. Dat gaat goed, hij is ook aangekomen in 
gewicht, hij was flink afgevallen. Vrijdag de dierenarts bellen of de 
antibiotica nog verlengd moet worden. 

12 april 2021 

Het gaat de goede kant op met Katrijn, ze kwijlt niet meer en eet goed. 

Nu het suiker aanpakken, dat gaat goed komen. 

 17 april 2021  

Het gaat heel goed met Rosso, bij de laatste controle bezoek aan de dierenarts was zijn 

schildklierwaarde goed. Maar zijn bloeddruk was nog niet goed, dus is de medicatie 
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verhoogd en over 2 weken moeten we weer meten. Zijn nierwaardes waren weer verhoogd, 
dus krijgt hij nierdieet. 

23 april 2021 

 We hebben met verdriet afscheid moeten nemen van Sjoerd. 

29 april 2021 

Het gaat goed met Karel, een hele enkele keer heeft hij last van zijn alvleesklier. Hij komt 

dan niet met eten is misselijk en gaat overgeven, maar als hij medicijnen krijgt gaat het 
gelukkig weer goed. 
 

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  3,90 

   Februari 7,71 

   Maart  4,71 

   April  7,12  

    

 

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! 

 

 

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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Donaties (een greep uit de vele, waar we heel erg blij mee zijn !!)                                                                                     
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Dierendonatie                                          

 

 

Maart  2021 

Er verblijven op dit moment 5 katten die diabetes 

hebben. 3 katten krijgen Lantus insuline en telkens 

vóór er een spuitje gezet  wordt, moet de 

bloedglucosewaarde gemeten worden. Daarvoor 

worden ongeveer 10 stripjes per dag gebruikt en die 

zijn best duur voor de opvang. 

April 2021 

 

Opvangkatten Rosso en Tommie hebben nierfalen, 

dus is er speciaal nier-dieetvoer nodig. Aangezien de 

kosten hoog zijn om chronische zieke katten op te 

vangen, is Stichting Kansarme Dieren erg geholpen als ze dit voer niet zelf hoeft aan te 

schaffen.                                                                                                                               

                                                                     

Privé Inzamelingsacties via facebook 2021 

Verjaardagsinzamelingsactie 

Kim, Marie-Lou, Louise, Jolie, Natascha, Ivana, Tabita 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als 

verjaardagsdoel!! 

http://www.kansarmedieren.nl/
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2021 

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.  

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/  

 

Paasactie 

We hebben dit jaar als doel het Stoffelfonds gekozen. De opbrengst was 37,50, waarvoor 
onze hartelijke dank!! 
 
Ei,ei,ei maak het Stoffelfonds blij met wat eurootjes erbij.  
Voor wie het Stoffelfonds niet kent: https://www.kansarmedieren.nl/stoffelfonds.php 
 
We ondersteunen op dit moment 10 diabeteskatten. 
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STICHTING KANSARME DIEREN 

WWW.KANSARMEDIEREN.NL IBAN NL 96 TRIO 0198430434 

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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