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Algemeen 

 

De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren 

(januari 2011) was de moeilijke situatie van vooral oudere en/of 

chronisch zieke katten (en andere dieren), waar de eigenaar niet 

meer voor kan (of wil) zorgen. De ervaring leert dat dergelijke katten 

het in een asiel erg zwaar hebben. Het is voor een oudere kat 

moeilijk om zich aan te passen aan een nieuwe situatie en het leven 

in een groep met katten in een beperkte ruimte. Ook is een asiel 

niet bedoeld voor permanente opvang. 

 

 

Het bestuur 

 

Het bestuur wordt gevormd door: Dia de Jonge (voorzitter en 

penningmeester ),  Diana van Kruistum (secretaris) en Jannie van 

Oort (algemeen bestuurslid). 

 

 

Publiciteit 

 

De Facebook pagina's “Stichting Kansarme Dieren” en “Red een 

Suikerkat” hebben heel veel positieve reacties opgeleverd. We 

krijgen veel steun, dat kan zijn financieel of goederen, via deze 

pagina's. We hebben dit jaar ook veel brokken en spuiten en 

testmateriaal via Stichting DierenDonatie.nl een crowdfunding 

platform gekregen.  

 

Dieren in de opvang 

 

Het was een heftig jaar. We hebben 2 katten moeten laten inslapen; 

Guusje en Co. En er zijn ook 7 nieuwe katten bij gekomen. 

 

 

 



De nieuwe katten zijn: 

 

Jip een zwerfkat die diabetes had en met FIV besmet is. Hij is van 

Stichting zwerfkat Boxtel bij ons in de opvang gekomen.  

 

Amor komt uit België was ook een zwerfkat met suiker in een zeer 

slechte conditie. De vinder kon hem nergens onderbrengen en via 

een noodoproep op facebook is hij bij ons gekomen.  

 

Ebbe heeft een eigenaar die zijn suikerziekte niet kan behandelen 

alle kosten worden betaald. 

 

Bozo komt van HoKaZo een dierenasiel hij had diabetes en is 

besmet met het FIV virus. 

 

Bauke komt van dierenasiel Tiel hij heeft diabetes.  

 

Loes heeft een eigenaar ze heeft diabetes en plast in huis de 

situatie werd onhoudbaar. Alle kosten worden betaald. 

 

Er zijn ook 2 katten geplaatst:  

 

Denver is genezen van zijn diabetes is nog jong is wel besmet met 

het FIV virus maar we hebben hem kunnen herplaatsen bij een hele 

lieve vrouw waar hij het rijk alleen heeft.  

 

Noa is via Buddy Kat herplaatst ze is ook besmet met FIV maar is 

ook nog jong.  

 
 
 

Opvang en acties 

 

Van Zooplus bestellingen via onze link hebben we bijna 500,00 Euro 

verdiend. We hebben een aantal donateurs die ons maandelijks 

ondersteunen. In december hebben we tot onze verassing een grote 

gift gekregen van Historische vrij vechten Nederland. Ze houden elk 

jaar en toernooi en de winnaar mag een goed doel opgeven waar de 

opbrengst heen gaat en dit keer waren wij de gelukkige.  



We hebben dit jaar een ook een nieuwe opvangkooi aangeschaft 

gedeeltelijk gesponsord door DierenLot.nl. Het is een kooi geworden 

met uitneembare tussenwanden. We kunnen er 4 hokken van maken 

of een groot hok. Als we een nieuwe kat binnen krijgen die eerst 

moet wennen,  en daardoor langer in het hok zit. De kat heeft dan 

een grote ruimte tot zijn beschikking, en kan in alle rust wenene aan 

de nieuwe situatie. 

 

We hebben de actie van Specsavers weer gewonnen het hele jaar 

2017 wordt er voor ons gespaard in de winkel in Tiel.  

 

 

Financiën 

 

 

Inkomsten: 

Saldo bank        €  2814,30   

Donaties en giften       €  6263,50  

Huisvesting en medicijnen      €  3999,15 

Stoffelfonds        €    180,36 

Verkoop         €      0   

Diversen         €        0 

        _____________  

Totaal        € 13257,31 

 

 

 

 

 



Uitgaven: 

 

Dierenarts kosten      €  5817,15 

Huisvesting en voer      €  5032,12 

Diversen        €    412,01 

Saldo bank       €  1996,03 

         ______________ 

Totaal        € 13257,31 

 

Begroting 2017 

Inkomsten: 

 

Donaties en giften       € 5000,00 

Huisvesting en medicijnen     € 5000,00 

Stoffelfonds               €   200,00 

         _________________ 

Totaal        €10200,00 

 

Uitgaven: 

 

Dierenarts kosten      €  5000,00 

Huisvesting en voer       €  5000,00 

Diversen        €    200,00  

         ___________________ 

Totaal        €10200,00  

            

   


