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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 2022 
Lieve lezer, 
Hier is alweer de eerste nieuwsbrief van 2022 met de wetenswaardigheden 
van de afgelopen maanden. 
We zijn heel blij dat jullie ons blijven steunen met likes (al bijna 1400!), 
berichtjes (worden allemaal gelezen) 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 (ook voor 2 honden) kunnen honoreren en kunnen 
voorzien van middelen, we zijn al een eind op weg.  
 

We wensen u veel leesplezier, Dia, Saskia en Delano 

 

 

In memoriam 

Berichtjes van Dia 
 
 1 december 2021 
 

Lieve, lieve Gipsy, we hebben je gisteren moeten laten gaan. Toen je 

hier kwam had je al een flinke hoest, een paar dagen later kreeg je een 
loopoor. De dierenarts zag in je oor veel vocht en pus en een 
geperforeerd trommelvlies. We kregen voor een week antibiotica, 
maar toen was het nog niet over de kuur werd verlengd. De hoest bleef en werd erger 

ondanks de antibiotica. Maandagmorgen vond ik je 
erg benauwd door veel taai slijm in je luchtpijp en 
ben gelijk naar de dierenarts gereden. Er werd een 
foto gemaakt van je longen, daarop zagen ze ook 
flinke spondylose en een hernia in je nek. Maar de 
longen zagen er niet super slecht uit, er was wel wat 
tekening, maar niet wat deze erge klachten kon 
veroorzaken. De luchtpijp was wel op een plek 
vernauwd, Gipsy was zo slecht en we waren bang 
dat hij ging stikken in zijn slijm, daarom hebben we 
besloten om hem in te laten slapen. Met veel 
verdriet ben je rustig ingeslapen, we hadden zo 
graag goed voor je willen zorgen, maar het heeft 
niet zo mogen zijn. Vaarwel grote lieve Gipsy. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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25 november 2021 
 

Lieve, lieve Blitsey, we hebben gisteren laten inslapen, 

het ging niet meer. Al maanden was je aan het tobben, 
afvallen, wel eten niet eten. Een paar weken geleden 
heeft de dierenarts een echo gemaakt van je buik en 
daaruit blijkt dat je alvleesklier heel erg vergroot is. 
Waarschijnlijk een tumor, je bent maar 7 jaar geworden 
en we hebben 3 jaar voor je mogen zorgen. Je was zo erg 
aan het afvallen, je woog nog maar 3 kg ondanks wel 
goed eten kwam je niet aan in gewicht. Je had er ook 
geen plezier meer in het leven het was klaar. Je bent 
rustig ingeslapen, we hadden je graag nog vele jaren 
gegund, maar het mocht niet zo zijn. 
 
20 december 2021 
 

Lieve, lieve Hannie, 
vandaag hebben we afscheid van je genomen, het ging 
niet meer. Een paar weken geleden is ze verkouden 
geworden, na verschillende antibiotica kuren werd het 
maar niet beter. De laatste dagen ging ze erg achteruit, 
zodat we de moeilijke beslissing hebben moeten nemen 
om haar te laten gaan. Ze was erg afgevallen en kreeg 
het benauwd, omdat ze het slijm niet kwijt kon.  
We hebben ruim 6 jaar voor haar mogen zorgen, het was 
een hele lieve poes die graag haar eigen gang ging. Ze is 
in de opvang gekomen, omdat ze diabetes ontwikkeld 
had en haar eigenaar kon haar niet behandelen. Ze is 
bijna 17 jaar geworden, we zullen haar erg missen. 

Vaarwel Hannie.....  
 
1 maart 2022 
 

Lieve, lieve Magou, gisteren hebben we afscheid van je 

genomen, het was mooi geweest. Afgelopen weekend 
werd je erg ziek, na het starten van de antibiotica knapte 
je weer een beetje op, maar de neusbloedingen bleven en 
je wou niet eten. 
Gisteren hebben we besloten in overleg met de dierenarts 
om hem in te laten slapen om verder lijden te voorkomen. 
Hij was besmet met kattenaids en hij had lymfoom, dus 
kans op genezen was er niet. Vaarwel lieve Magou, de 
andere katten gaan je ook zeker missen, altijd lag je bij 
een andere kat in een mandje. 

 
 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Geplaatst 
10 november 2021 

Gisteren is Mc Flurry naar Stichting Hanna gegaan, het gaat je goed lieverd. We hebben je 

met plezier een paar weken opgevangen zodat je verblijf klaar gemaakt kon worden bij 
Hanna. 
 
4 maart 2022 

 

Gisteren is onze lieve Katrijn verhuisd naar haar 

nieuwe baasjes. Ze is bijna een jaar in de opvang 
geweest, we hebben haar opgevangen voor 
Stichting Dierenasiel Tiel. Ze is in de opvang 
gekomen, omdat ze diabetes heeft, gelukkig was 
dat geen probleem voor haar nieuwe baasjes. Veel 
geluk Katrijn in je gouden mandje. 
 

 
 
 

 
4 juni 2022 
Na veel slecht nieuws hebben we ook nog goed nieuws 

nee fantastisch nieuws....Gisteren is Boeddha verhuisd 

naar Friesland, hij heeft een nieuw huisje gevonden bij 
hele lieve mensen. Ze hadden gereageerd op Parki, maar 
dat kon niet omdat de tuin die erg groot is, niet afgesloten 
is. Maar ze hadden ook plek voor een diabeteskat, ze 
hebben ervaring, want een van hun oude katten heeft ook 
diabetes. Het gaat je goed lieve Boeddha, we gunnen je 
het zo. 
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Laatst bijgekomen bewoners 

3 december 2021 

Welkom Boeddha 

Vorige week kregen we een noodoproep van Stichting 
Zwerfkat Boxtel om een diabeteskat op te vangen. 
Ondanks dat we eigenlijk vol zitten, voor een noodgeval 
hebben we altijd plek. Welkom Boeddha (Bullet), je 
werd aangereden, gelukkig zag iemand dat en je werd 
naar de dierenarts gebracht. Dat viel gelukkig mee, geen 
letsel zo op het oog. Uit bloedonderzoek blijk je diabetes 
te hebben, dus wordt er een beroep op ons gedaan. 

Vorige week vrijdag kwam je hier in de opvang, het leek 
allemaal goed te gaan. De suiker is al gauw op orde, 
maar toch is er iets, een dag niet eten veel slapen.  

Gisteren hebben we toch een echo laten maken, omdat zijn leverwaardes ook flink verhoogd 
zijn. Uit de echo bleek dat de lever vergroot is, dan kan komen door leververvetting of een 
lymfoom. De dierenarts denkt aan het eerste en dat hopen we ook maar. Boeddha moet 
blijven eten en over 6 weken weer de leverbloedwaardes nakijken in de hoop dat het verlaagd 
is. 

23 april 2022 

Vandaag een spannende dag, straks naar Schiphol om onze 
Griekjes op te halen. Deze foto kregen we al voor vertrek, 

dat is Afroulis. Goede reis lieverd, tot straks.  

25 april 2022 

Maak kennis met Afroulis uit Griekenland, ze doet het heel 
goed in de groep. Ze is zoals alle katten die uit Griekenland 
komen super lief en aanhankelijk. 

Maak kennis met Tigritsas het andere Griekje, hij is zoals 

de anderen heel erg lief. Hij hoeft op dit moment geen 
insuline meer te krijgen, zijn waardes zijn goed. Hij krijgt nog 

wel een supplement voor zijn lever. Maar het gaat heel erg goed met hem, hij is een beetje 
verkouden geworden door de grote verandering in zijn leven. Maar hij is graag buiten en 
spelen met de anderen vindt hij ook erg fijn.  

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/zwerfkatboxtel/?__cft__%5b0%5d=AZUijPYHx-gDpFlacAlbCHgmBXCbnzQairaJbrHj3zg41ZMxLi8Okngte9ZEFWaa_gWVNZkhF-6pX9hPxF_ptRh4Ck1S39YEMl3N4_ZmJ0_Po0_Az2QgSL9ZhcQqKQ63kPz_XIxy7-JUSPQNqMRZyuQqyTYytNsZf1Jn5Wk3jiLRb552D8BOL2AnVRc7a0D0QVA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/zwerfkatboxtel/?__cft__%5b0%5d=AZUijPYHx-gDpFlacAlbCHgmBXCbnzQairaJbrHj3zg41ZMxLi8Okngte9ZEFWaa_gWVNZkhF-6pX9hPxF_ptRh4Ck1S39YEMl3N4_ZmJ0_Po0_Az2QgSL9ZhcQqKQ63kPz_XIxy7-JUSPQNqMRZyuQqyTYytNsZf1Jn5Wk3jiLRb552D8BOL2AnVRc7a0D0QVA&__tn__=kK-R


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

 
 

 

 

 

 

 

 

 
7 mei 2022 

Maak kennis met Chapeluur (Chappie), een nieuwe diabeteskat, ze komt uit België. Haar 

baasjes konden door omstandigheden niet meer voor haar zorgen. Ze hebben alles 
ondernomen om haar te herplaatsen, maar dat lukte niet. We kregen een spoed en 
wanhopige hulpvraag en ondanks dat we vol zitten hebben we daar altijd plek voor.  

Chappie had een moeilijke start, het eten ging moeizaam 
en toen helemaal niet meer. Ze begon te kwijlen en gaf 
pijn aan, dus zijn we begonnen met dwangvoeren en zijn 
naar de dierenarts gegaan. Die constateerde kleine 
zweertjes op de lip en een grote op de tong. Ze heeft het 
een paar jaar eerder ook gehad en door de stress van het 
verhuizen is het terug. De dierenarts heeft haar een 
dexamethason injectie gegeven en een prednoral 
tabletjes kuurtje. Ze krijgt ook dieetvoer en gelukkig is ze 
helemaal opgeknapt, ze eet weer goed en is niet meer zo 
mopperig. We komen er wel lieve Chappie, het gaat 
helemaal goed komen, nu de diabetes nog onder controle 
krijgen dat heeft ze al vanaf geboorte. Het heeft een jaar 
geduurd, voordat ze de diagnose diabetes kreeg. Ze is nog 

maar 3 jaar oud en heeft haar hele leven al gezondheidsproblemen. 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierenartsbezoekjes/ lappenmand e.d. 
Berichtjes van Dia 

19 november 2021 

Toby is weer klit vrij dankzij Bianca van Rooijen van Trimsalon 

de kattenstudio  
Toby was weer zo in de klit dat hij gedeeltelijk geschoren 
moest worden.  
Maar nu lekker geen last meer van de klitten. Heel erg veel 
dank Bianca voor de gratis behandeling.  
 

20 november 2021 

Bij Deaf is een uit beide oren 

poliepen verwijderd, helaas is er weer een terug gekomen. Het 
kan niet meer operatief verwijderd worden. De enige 
mogelijkheid is het weg nemen van de gehele gehoorgang als er 
op een ct scan niet blijkt dat het te ver in het binnenoor zit. Dat 
vinden wij geen optie helemaal, omdat het evenwichtsorgaan al 
is aangetast, dus zit het in het binnenoor en kan er waarschijnlijk 
niets meer aan te doen. Deaf heeft zich al goed aangepast aan 
de nieuwe situatie en het koppie staat al minder scheef. Hij 
krijgt op dit moment antibiotica en 
prednison. Duimen jullie met ons 

mee dat hij nog een lang fijn leven gegund? is. 
 
25 november 2021 

Janine is dinsdag aan haar gebit geholpen, alles is getrokken 

25 elementen, alleen de hoektanden zijn gespaard. Ze had een 
heftige ontsteking in het tandvlees, zodat we geen andere 
keuze hadden. Het gaat weer goed met haar, ze eet weer, 
maar is nog wel wat rustiger dan normaal. Maar dat gaat wel 
goed komen, lieve Janine. 

 
2 december 2021 
Vandaag was het weer 

raak met Hannie, Parki en Luna naar de dierenarts. 

Luna alleen voor haar jaarlijkse inenting, Parki heeft een 
abces in zijn lege oogkas. Dus antibiotica en pijnstlling 
en koortsremmer, want hij heeft ook koorts. Hoe hij 
hier aan komt is niet zeker, het kan een tik zijn van een 
andere kat of het is een ontstoken kieswortel die achter 
gebleven is. 
Hannie is al een paar dagen flink verkouden, maar 
vandaag vond ik haar in de kattenbak, nadat ze had 
overgegeven. Ze kon niet meer staan haar ogen trilden, 

http://www.kansarmedieren.nl/
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misschien een attaque, haar oren zijn ook ontstoken en ze is 
ook flink verkouden dus ook antibiotica en neusdruppels. 
 
4 december 2021 

Het gaat gelukkig weer wat beter met Hannie, ze heeft 

waarschijnlijk ook een middenoorontsteking. Elke snelle 
beweging van haar hoofd moeten we voorkomen. Dan wordt 
ze erg misselijk, valt om, het evenwichtsorgaan functioneert 
niet goed op dit moment. Maar ze eet weer zelf, het heeft tijd 

nodig, hopelijk hersteld ze 
weer helemaal. 
 
8 december 2021 

Hoe gaat het met Magou 
en Jasmine? Zoals je kan zien goed, ze snotteren er 

allebei lustig op los, maar daar hebben ze op dit moment 
geen last van. Jasmine heeft chronische niesziekte en 
Magou snottert ook al een hele tijd. Antibiotica helpt bij 
hem ook niet, hij heeft lymfoom, maar elke 2 weken een 
cortico injectie helpt hem goed. Kijk ze eens lekker ligge,n 
Magou is een erge lieve kat die bij iedere kat gezellig in een 
mandje gaat liggen. 
 
10 december 2021 

Met Magou gaat het nog steeds goed, hij niest soms wel 

veel en dan krijgt hij een bloedneus. Maar hij speelt buiten met Deaf en Parki, eet goed en 
kruipt graag bij een andere kat in een mandje. Elke 2 weken gaan we naar de dierenarts voor 
controle en een cortico injectie. Zo houden we zijn gewicht en conditie goed in de gaten. We 
hopen dat het nog heel lang goed blijft gaan, Magou heeft 
lymfoom. 
 
14 december 2021 

Met ons oudje Hannie gaat het nog niet goed, ze blijft zwaar 

verkouden ondanks antibiotica, slijmoplosser en stomen. Vandaag 
weer overleg met de dierenarts hoe we haar nog kunnen helpen, 
duimen jullie mee voor haar? 
 
15 december 2021 

Gisteren overleg gehad met de dierenarts over Hannie. We 

hebben afgesproken dat ze nu 2 soorten antibiotica krijgt en 
verder met bisolvon en stomen. In de loop van volgende week 
moet ze echt opknappen, anders kunnen we niets meer. Dus het 
wordt spannend voor Hannie en ons ook natuurlijk.  
 

http://www.kansarmedieren.nl/
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18 december 2021 

Deze week is Brokkie ook naar de dierenarts geweest, hij was al een 

poosje heel erg angstig. Zijn gedrag was zo veranderd, dat er iets aan de 
hand was. Hij heeft koorts en geeft pijn aan, hij krijgt metacam en een 
antibioticakuur. We zijn nu een paar dagen verder en het gaat al veel beter 
met hem. Hij spint weer en we kunnen weer knuffelen. 
 
 
 

20 december 2021 

We hebben met verdriet afscheid moeten nemen van Hannie 

 
23 december 2021 

Gisteren naar de dierenarts geweest met Boeddha voor booster van inenting, Minous 

voor jaarlijkse controle in inentingen. Jeanine is veel aan het krabben en likken er zit al een 

open plek in haar hals. Zij heeft een kuurtje prednoral gekregen in de hoop dat dat de cyclus 
van jeuk kan doorbreken. Duimen jullie mee dat het helpt, ik hoop niet dat het een allergie 
is, dat is zo problematisch. 
 
14 januari 2021 

Vandaag weer met Deaf voor controle van zijn 

oren naar de dierenarts geweest. In het rechteroor 
zit veel oorsmeer dus 4 dagen oticort oorzalf. 
Rechteroor veel oorsmeer en ook nog pus (hier 
heeft een grote poliep in gezeten) dus 14 dagen 
Surolan dan weer controle. Prednoral verlagen naar 
1/2 tabletje per dag.  
Het blijft tobben met de oren, ik ben bang dat het 
chronisch is. 
 

15 januari 2022 

Met Katrijn gaat het erg goed, haar suiker is onder 

controle en ze is goed gewend zoals je kan zien.   
Ze is erg lief geworden, in het begin was ze onzeker en 
angstig, maar dat is helemaal omgeslagen. We vangen 
haar op voor Stichting Dierenasiel Tiel. 
 
16 januari 2022 

Toby heeft soms moeite om te eten en omdat hij 

gewicht verliest helpen we hem met eten. Het komt 
waarschijnlijk door zijn chronische verkoudheid, 
daardoor heeft hij weinig reuk en smaak. En het helpt om 

in gewicht aan te komen gelukkig, het blijft tobben met deze aandoening. 
 

http://www.kansarmedieren.nl/
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1 februari 2022 

Vandaag weer met Deaf naar de dierenarts geweest voor controle van zijn oren. Wie het 

niet gevolgd heeft, Deaf had in beide oren poliepen die operatief verwijderd zijn. Maar het 
blijft tobben met de oren, meestal krijgen ze ook poliepen als ze last hebben van chronische 
oorontsteking.  
Het rechteroor waar de grootste poliep zat ziet er nu rustig uit (geen pus deze keer), er zit 
wel iets voor het trommelvlies, de dierenarts verdenkt weer een nieuwe poliep.... 
In het linkeroor zit een grote prop met oorsmeer die er door het spoelen niet uit ging. Nu 
krijgt hij 2 x 3 dagen in 2 weken otoclean in zijn oor en dan moet hij terug voor controle. Het 
rechter oor 2 x per week Otticort oorzalf. 
Deaf krijgt nog elke dag prednoral, een half tabletje om ontstekingen en eventuele poliep 
groei te vertragen. Gelukkig heeft hij er niet veel last van, heeft hij wel gehad in het begin, nl. 
evenwichtsproblemen en vallen en een hele scheef koppie, maar dat is gelukkig over. 
 

3 februari 2022 

Gisteren met Jasmine naar de dierenarts geweest, ik 

zag gistermorgen dat ze onzeker was op haar pootjes. Ze 
kan niet meer goed springen op een stoel en valt als ze 
te snel draait. We zien dit bij een middenoorontsteking 
of poliep... 

De dierenarts zag iets achter het trommelvlies van haar 
oor, het kan ontstekingsmateriaal zijn of een poliep, dat 
is zo niet te zien. Ze heeft chronische verkoudheid en dat 
is op dit moment weer flink opgevlamd. Ze krijgt 10 
dagen antibiotica in de hoop dat het daardoor over gaat, 
en dat een ontsteking het probleem is en niet een 
poliep. Duimen jullie mee voor dit lieve meisje. 

 

9 februari 2022 

Onze lieve Jasmine, volgende week moet er onder narcose gekeken worden in haar oren. 

Een oor moet gespoeld worden en in het andere oor zit iets, hopelijk geen poliep. Dit gaat 
weer veel geld kosten. We vragen of er mensen zijn die Jasmine op afstand willen adopteren 
zodat we deze lieverd zo goed mogelijk kunnen laten helpen. Het bedrag mag u zelf bepalen, 

zet er even bij Jasmine. 

 

 

19 februari 2022 

Woensdag is Toby weer verlost van zijn klitten, 

bedankt Bianca van De Kattenstudio. 
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26 februari 2022 

Deaf is ook weer voor controle naar de dierenarts geweest, en helaas er zit weer een poliep 

in zijn rechteroor. Dat oor is eerder geopereerd aan een poliep en dat kan niet weer. Dus we 
hopen dat de poliep langzaam groeit en door het trommelvlies komt, zodat hij door de 
gehoorgang weggehaald kan worden. Hij krijgt nu prednoral en 1 x per week oorzalf om het 
rustig te houden en af te remmen. Gelukkig heeft hij nog geen klachten, geen scheef koppie 
en geen schudden en geen plat oortje. Duimen dat dit lang zo blijft. 

 

27 februari 2022 

Onze lieve Magou heeft het erg zwaar, hij is erg verkouden en heeft continu 

een bloedneus. Hij krijgt nu antibiotica en wat voer via een spuit. Want hij eet 
niet en zoals de meeste wel weten is dat erg slecht voor katten. We gaan de 
antibiotica even de tijd geven, knapt hij niet op, dan gaan we naar de 
dierenarts en moeten we de knoop doorhakken.  

Magou is besmet met kattenaids en hij heeft kanker (lymfoom). 

 

1 maart 2022 

We hebben met verdriet afscheid moeten nemen van Magou 

 

3 maart 2022 

Onze lieve Brokkie valt de laatste tijd veel af ondanks normaal eten. Zijn bloedsuiker is erg 

hoog de fructosamine waarde was aan de bovengrens. Ik heb thuis meerdere malen 
gemeten en hij zit hoog. Daarom gaan we in overleg met de dierenarts starten met een 
kleine hoeveelheid insuline. In de hoop dat we het afvallen kunnen stoppen en dat hij is 
beter gaat voelen. 

 

 
 

 
25 maart 

Met onze lieve Boeddha gaat het heel goed, hij 

komt van Stichting Zwerfkat Boxtel omdat hij diabetes 
heeft is hij hier gekomen. Eindelijk durft hij zijn 
opvangkooi te verlaten en gaat hij ook lekker naar 
buiten. Hij heeft gewoon gewacht op mooi weer, 
slimme kat. 
 
 
 
 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/zwerfkatboxtel/?__cft__%5b0%5d=AZU1YgHNEECVtD_nAqB33qiuOX0QCDDxPNitXg1xcqYhmLM7F5UP1L2XWCDJRhF1_cl3l6AYlM6p9fkZ8DD2ErOoNp4z_4Yr0XGDHDfA1IRvEGOvU_ic62oHhY6je9uo9W3zbD9C4JFuS28tkGk4uERn&__tn__=kK-R
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27 maart 2022 

Kijk die lieve Brokkie toch, hij komt ook van Stichting Zwerfkat 

Boxtel, het ging een poosje geleden niet zo goed met hem. Hij 
begon af te vallen en ging zich verstoppen. Dus wij naar de 
dierenarts en een bloedonderzoek wees uit dat de 
ontstekingwaarde veel te hoog was. Zijn suikerwaarde was ook veel 
te hoog, de fructosamine was op het randje. Thuis nog een paar 
keer gemeten en het bleef hoog. Dus zijn we gestart met insuline en 
hij knapt goed op. Hij is al in gewicht aangekomen en hij loopt weer 
lekker buiten en gaat zich niet meer verstoppen. 
 
28 maart 2022 

Jasmine heeft nog steeds een erg scheef koppie, maar ze heeft er 

zo te zien geen last van. De oorzaak weten we nog niet, waarschijnlijk een poliep in de 
neusholtes of in het middenoor. Dat komt doordat ze chronische niesziekte heeft, dus is er 
constant irritatie en dan heb je een grotere kans op poliepen. 

 

8 april 2022 

Met ons scheefkoppie Jasmine gaat het goed. Het is een 

erg lief en blij poesje die heel goed kan omgaan met haar 
handicap. Als ik haar zie spelen, bewonder ik het karakter 
van de kat de overlever. 

 

5 mei 2022 

Boeddha begrijpt er niets van, waarom krijg ik geen 

eten? Je vergeet mij, help..... wat is er aan de hand? 

Tja Boeddha, je gaat straks naar de dierenarts voor een 
gebitsbehandeling, een afgebroken hoektand moet eruit 

en het gebit wordt schoon gemaakt. Dus daarom krijg je geen eten, anders ga je overgeven 
als je onder narcose ligt en dat willen we niet, want dat 
kan dan in je longen komen met alle gevolgen van dien. 
Als het allemaal weer achter de rug is en je bent weer 
genoeg wakker mag je een klein beetje eten. 

Middag 

Boeddha net weer opgehaald het is gelukkig allemaal 

goed gegaan. Er zijn dental rontgenfoto’s gemaakt en 
daaruit bleek dat er wortels van kiezen aan het 
oplossen zijn. Dus er zijn 2 hoektanden die afgebroken 
zijn en 7 kiezen zijn getrokken en nog wat restanten van 
wortels. Dus er was meer aan de hand dan we in eerste 
instantie dachten, hij is nu gelukkig verlost van de pijn 
in zijn bekje.  

De dierenarts ontdekte ook een milde hartruis bij de controle voor de narcose, maar 
gelukkig niet ernstig. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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17 mei 2022 

Vandaag met Boeddha en Chappie naar de dierenarts geweest. Boeddha ging steeds 

slechter eten na zijn gebitsbehandeling. De dierenarts wou even kijken en Boeddha gaf erg 
veel pijn aan in de onderkaak. Niet bij de getrokken hoektanden, maar een kies is flink 
ontstoken en erg pijnlijk. Dus nu krijgt hij voor 8 dagen antibiotica en pijnstilling, hij moet na 
8 dagen terug voor controle bij de dierenarts. 

Chappie ging mee voor controle en daar werden we blij van, de zweer op haar lip is weg en 
die op de tong is bijna weg. Nog even doorgaan met de prednoral en dieetvoer, ook over 8 
dagen weer controle. 

 

26 mei 2022 

Afgelopen dinsdag met Chappie, Boeddha en Sjors 

naar de dierenarts geweest voor controle. Met Chappie 
gaat het goed, alle zweertjes zijn verdwenen. We kunnen 
de prednoral afbouwen, gaan nog wel door met het 
dieetvoer.  Boeddha zijn ontstoken plek in zijn bek is ook 
goed genezen dankzij pijnstilling en antibiotica. Nog een 
week pijnstilling, dan is dat ook opgelost.  

Sjors is ondanks de verlengde kuur nog niet opgeknapt, 
hij blijft snotteren en veel slikken, hij krijgt nu andere 
antibiotica en pijnstilling. Volgende week donderdag 
weer voor controle naar de dierenarts.  

 

27 mei 2022 

Ook Kyra is niet in orde, ze heeft al een poosje dunne 

ontlasting, maar het is nu waterdun en ze verliest gewicht. 
Dus afgelopen woensdag naar de dierenarts, Kyra is niet de 
makkelijkste kat, als het spannend wordt dan raakt ze in 
paniek en gaat ze lelijk doen. Ontlasting onderzoek is 
gebeurd en daar kwam niets uit, dus is er een uitgebreid 
bloedonderzoek gedaan. Dat ging niet zomaar, een klein 
roesje was nodig.  Alles was goed lever, nieren en 
schildklier en alvleesklier. Albumine was laag, dat kan 
komen door de diarree en globuline was erg hoog, dat 
geeft meestal een ontsteking aan. Ze verdenken dat er 
ergens in de buik bv darmen een flinke ontsteking zit, 
komende woensdag wordt er een echo gemaakt om de 
oorzaak te vinden en een diagnose te krijgen om gericht er 
wat tegen te doen. 

 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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3 juni 2022 

Onze Janine en Jasmine bij de dierenarts, ze gaven pijn 
in de rug aan, daarom is er een röntgenfoto gemaakt . 
Gelukkig was daar geen afwijkingen te zien. Jasmine 
heeft wel een groot ander probleem, ze heeft al een 
hele poos een scheef koppie. Bij de laatste controle 
was er niets te zien, nu helaas wel in: beide oren zit 
een poliep. In één oor zit het in de gehoorgang, bij het 
andere oor in het middenoor en drukt tegen het 
trommelvies aan. We gaan een CT scan laten maken 
om te kijken waar de poliep zit en of het operabel is. De kosten zullen hoog zijn, maar ze is 
nog zo jong, pas 2 jaar en we gunnen het haar zo. Ze heeft de ellende in Griekenland 
overleefd, is gered door Flora en ze is naar Nederland 
gekomen. 

 

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.  

(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!) 

Tot en met mei: 25,55 euro 

 

 

 

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! 

Giften via Facebook 166,19 

 

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

December 2021 

We hebben een project gestart bij DierenDonatie. We 

hebben veel katten die medicatie nodig hebben en met 

easypil gaat het veel makkelijker. Voor de kat en voor de 

vingers van de verzorger. 

10 januari 2022 

Nieuw project gestart bij DierenDonatie.nl 

Op dit moment vangt Stichting Kansarme Dieren vijf 

diabeteskatten op die regelmatig gecontroleerd moeten 

worden op hun suikerwaarde. Daarnaast worden via het 

Stoffelfonds eigenaren geholpen die het financieel 

moeilijk hebben, met de behandeling van hun 

diabeteskat of -hond. Via het fonds krijgen de eigenaren 

bijvoorbeeld teststrips en insulinespuiten. Met uw 

donatie helpt u dus dubbelop: voor de katten in de 

opvang én de dieren die hulp krijgen via het Stoffelfonds. 

Wie spaart er mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Privé Inzamelingsacties via facebook 2021 

Verjaardagsinzamelingsactie 

Rozemarijn, Ineke en Claudia 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als 

verjaardagsdoel!! 

 

Acties 

Veiling 

In november is er weer een veiling georganiseerd.  

“Met deze veiling hopen we geld op te halen ten bate 

van Stichting Kansarme dieren en het Stoffelfonds. Al het 

geld wat hiermee binnenkomt wordt gebruikt voor het 

doel van deze stichting. Zonder de bekende 

"strijkstokken”.” 

Geweldig dat jullie hebben geboden op de leuke 

artikelen en dit bedrag bij elkaar hebben verzameld.  

Ook een enorme dank voor Anja Hoebe, die zoveel werk 

heeft verricht samen met Dia met de organisatie, 

daardoor liep het op rolletjes, het plaatsen van de 

artikelen, berichtjes sturen, administratie bijhouden, 

pakketjes verzenden. Top Anja, we zijn je heel dankbaar. 

 

Valentijnsdag 

We hebben met Valentijnsdagweer een actie gehouden en jullie hebben ons allemaal weer 

gesteund. Super bedankt daarvoor. Elke euro is zo nodig voor de zorg van onze katten! 

http://www.kansarmedieren.nl/
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72 blikjes van Cynthia voor Valentijnsdag! 

 

 

Adoptie Griekse katjes 

We hebben besloten om naast Afroulis uit Griekenland ook Tigritsas die ook diabetes 

heeft te laten komen. Hij zit bij dezelfde dierenvrienden waar ook Smurf en Biscuit vandaan 

komen. De kans om deze katten daar te herplaatsen is nul. Hij neemt een plekje in bij een 

gastgezin dat straks weer hard nodig is nu het kitten seizoen weer bijna begint.  

Het resultaat van de actie is nu nog belangrijker om het allemaal voor elkaar te krijgen. 

Lieve, lieve mensen we willen jullie heel erg bedanken de actie loopt nog steeds maar we 

hebben een geweldige tussen stand. 

€2620 IS DAT NIET GEWELDIG  

Mede dankzij de vrienden en kennissen van ons bestuurslid Delano die maar liefst €1500 

hebben geschonken, komen we aan dit geweldige bedrag. Dus Tigritsas en Afroulis kunnen 

in ieder geval komen als het goed is op 23 april. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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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 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/  

 

 

DONATEUR OP AFSTAND 
We hebben, naast katten met een eigenaar, ook donateurs die een kat van ons financieel 

ondersteunen met een vaste bijdrage. Wil je dat ook worden en een BFF (Best Friend 

Forever) worden? Laat het ons weten.  

 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.kansarmedieren.nl/
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Wil jij mijn BFF (best friend forever) zijn? 

En mij steunen met een vaste maandelijkse bijdrage? 

 

 

 

 

 

 

 

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 

http://www.kansarmedieren.nl/
http://www.kansarmedieren.nl/

