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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. 
 

http://www.kansarmedieren.nl/
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         november 2022 
Lieve lezer, 
Hier is alweer de tweede nieuwsbrief van 2022 met 
alle gebeurtenissen van de afgelopen maanden. 
We zijn heel blij dat jullie ons blijven steunen met 
likes (al meer dan 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 14 aanvragen 
(ook voor 4 honden) kunnen honoreren en kunnen voorzien van middelen, 
we zijn al een eind op weg.  
 
We zijn ook een nieuw project gestart met ons contact Flora om te 
bemiddelen om voor Griekse kansarme katten een huisje te vinden.  
 

We wensen u veel leesplezier, Dia, Saskia en Delano 

In memoriam 

Berichtjes van Dia 
 

 14 juli 2022 
 
Lieve, lieve Ronja, helaas hebben we 
gisteren afscheid van jou moeten 
nemen. Een paar dagen geleden viel het 
mij op dat je anders liep dan normaal. Je 
had hele grote pupillen, volgens mij zag 
je niet veel meer. Na het een paar 
dagen aangezien te hebben, was de 
beslissing genomen en een afspraak bij de dierenarts 
gemaakt. De dierenarts zag bloedingen in het oog en de lens 
begon los te laten, dit kan komen door hoge bloeddruk of 
glaucoom. Dit is erg pijnlijk en samen met haar andere 
klachten (het weer sterk vermageren, suiker, ouderdom) was 
het genoeg geweest. Ze is 16 jaar geworden en ze is bijna 4 
jaar in de opvang geweest, waar ze het goed naar de zin had. 

Vaarwel Ronja, we zullen je missen, je vraag om eten en als je niet snel genoeg was begon 

het mauwen en de verwijtende blik.....  

http://www.kansarmedieren.nl/
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16 oktober 2022 
 

Vaarwel lieve Miepie, zondagavond heb ik je moeten 

laten gaan, je werd zo benauwd. Een paar weken geleden 
is er een verdikking in je luchtpijp geconstateerd door de 
dierenarts. Dit was geen goed nieuws, maar dat het zo 
snel zou gaan had niemand verwacht. Ik had geen andere 
keus dan je in te laten slapen, heel erg bedankt Leo van 
Dierenkliniek De Bata4en voor de goede hulp en steun. Je 
bent maar een paar maanden bij ons geweest, maar wat 
een lief dier, ik zal je missen. 
 
 
13 november 2022 

 
Gisteren hebben kregen we het verdrietige nieuws dat 
Tigritsas is ingeslapen. Hij was erg ziek, was opeens erg benauwd en gedeeltelijk verlamd. 
Tigritsas is in het voorjaar naar Nederland gekomen vanuit Griekenland en in de zomer is hij 
verhuisd naar zijn eigen lieve baasje. Hij was daar erg gelukkig, samen met Afroulis. Hij is 
bijna 15 jaar geworden. Vaarwel Tigritsas, ik had je graag nog een goede tijd gegund bij je 
nieuwe baasje. 

 
Geplaatst 

 
 

 
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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/Bata4enHaaften?__cft__%5b0%5d=AZWUag_fU83L1J1M-yYMYUv4jTBi9CKjWOgQo9UaBos0d7aIkSQYDrZfE88hbE0Pnc4GSnNKiCe4sfwPb0WN1wW_DhflJpkDDBBGeppIg8Ps-cVaob3Jy5oswnQea7WN3DJfPUmTMz8sLElfEN0UBPJnTMTq5-xJJKDaGaleyj_ctIxvVbQNKPfFTgizXKRjqU-FBsN1f1WBQbPcSQG5r5kx&__tn__=-%5dK-R
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3 juli 2022 
 
Een paar weken geleden hebben we een moeilijke 

keuze gemaakt. Onze lieve Brokkie is verhuisd 

naar Stichting Beertje . Wij hebben veel jonge 
katten in de opvang, die graag veel spelen en dat 
wordt te druk voor hem. We gaan hem missen, 
maar het gaat om Brokkie, zodat hij een fijn leven 
heeft. En zo te zien gaat dat erg goed lukken bij 
Emilie van Stichting Beertje, de meeste katten in de 
opvang zijn senior, het was een goede keuze. Het 
gaat je goed lieve, bange en onzekere Brokkie. 
 
 
20 september 2022 

 

Gisteren zijn Afroulis en Tigritsas samen naar hun gouden 

mandje verhuisd. Het gaat je goed lieverds, heel veel plezier in 

jullie nieuwe huisje met een heel lief baasje.  
 

Een leuke foto gekregen van Freddy (Tigritsas) en Leo ( Afroulis) 
kijk ze daar eens lekker liggen op de bank. Het gaat je goed 

lieverds, jullie hebben het goed voor mekaar.  
 

13 november 2022 
We kregen het verdrietige bericht dat Tigritsas is overleden. 

 

 
 
 

 
22 oktober 2022 
Lieve Lina die we voor een andere stichting hebben 
opgevangen, heeft ook haar gouden mandje 
gevonden. Ze is vandaag verhuisd naar Den Haag, 
het gaat je goed lieverd. Ik ben blij dat we je de 
kans hebben kunnen geven op een nieuwe start. 

 
 

 
 
 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Laatst bijgekomen bewoners 
29 juni 2022 

Maak kennis met Bella, ze is hier gekomen via 

Stichting Zwerfkat Boxtel. Ze is afgestaan, omdat ze 
steeds meer ging plassen buiten de bak. Bella is 
gehandicapt, dat komt omdat er per ongeluk een kind 
op haar is gaan zitten toen ze een kitten was.  

Er zijn door de stichting röntgenfoto’s gemaakt, er zit 
een oude breuk in de rug, rechter achterpoot is stijf, 
kruisbanden waren afgescheurd en linker heup is stijf. 
Ze kan zich ondanks haar handicap goed redden en zat 
al hoog in de krabpaal, tja katten…. Het plassen in huis 
kwam door een blaasontsteking en blaasgruis en 
waarschijnlijk stress. 

Welkom Bella, we gaan heel goed voor je zorgen. 

4 juli 2022 

Kennen jullie Lotje nog, ze zat al een jaar in 

een gastgezin van Dierenopvangcentrum 
HoKaZo en ze stond op onze wachtlijst. Lotje 
heeft diabetes, is 5 jaar en is verder gezond, 
een week geleden is ze hier gekomen. Het is 
een echte mensenkat, aandacht en knuffelen 
wil ze het liefst de hele dag. Ze is 5 jaar, ze 
heeft diabetes, maar dat vindt ze helemaal 
niet erg. Ze mag graag eten en dan krijgt ze 2 x 
daags een spuitje en dat doet helemaal geen 
pijn. Lotje is verder gezond en kan als ze haar 
spuitjes krijgt net zo oud worden als een kat 
zonder diabetes. 

Andere katten vindt ze niet zo leuk, als ze te dicht in de buurt komen krijgen ze een tik en 
een grom. Daar blijft het bij, dus als er genoeg leefruimte is, dan kan ze best bij een andere 
kat geplaatst worden. 

Lotje kan als binnenkat, maar een afgesloten balkon of afgesloten overdekte tuin zal ze ook 
wel fijn vinden, maar is niet noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via 
de mail: info@kansarmedieren.nl of telefonisch 0624900533 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/zwerfkatboxtel/?__cft__%5b0%5d=AZXZ3RJ3CMoa0BYw3dS-tqliNFwydGjqqTBoiXETdtLhYaAWTDpW_3HmESkGglEq7psnefLh4lwm1eKH-Jtmy-6TlZWRaK0CW68E8izMexW-nHyd29pnuoJvS40cRt5Hk8KxCrvHBRTxzLWPvVJUpuzAQxY6kGNR04FeCMLyOL1MSw&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Hokazo/?__cft__%5b0%5d=AZVfZduswWTX4B0XkCLVeD9o1EqakPyYSI01ixk3jESPMB_qTaflJGMPIHMcbS5DZyO43Fe4C9qCbNX-jGAMMzEGlL2LqaV6dO-qc2XTxnG_d7apmqPSvbNPYsK6RlNBV6YvmQ7RZHnxUZdBKAMTGFrXaTElM33Cm76Je7aBxb0OwA&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Hokazo/?__cft__%5b0%5d=AZVfZduswWTX4B0XkCLVeD9o1EqakPyYSI01ixk3jESPMB_qTaflJGMPIHMcbS5DZyO43Fe4C9qCbNX-jGAMMzEGlL2LqaV6dO-qc2XTxnG_d7apmqPSvbNPYsK6RlNBV6YvmQ7RZHnxUZdBKAMTGFrXaTElM33Cm76Je7aBxb0OwA&__tn__=kK-R
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8 juli 2022 

We kregen een paar weken geleden een hulpvraag, waar snel op gereageerd moest worden. 
Het gaat om een kater met suikerziekte, zijn baasje kon door 

beperkingen de zorg niet geven. De kater genaamd Poes is al 

flink vermagerd, dus als we hem gaan helpen, moet het ook 
snel gebeuren. Als de diagnose suikerziekte gesteld wordt, dan 
is het meestal een poosje aan de hand voordat het opvalt dat 
de kat afvalt veel drinkt enz. Dan heb je twee keuzes: 
behandelen of euthanasie. Gelukkig heeft de familie van de 
eigenaar hulp gezocht en hadden wij nog een plekje vrij die wij 
bewaren voor noopgevallen. Maar nu zijn we echt helemaal vol.  

Poes is een hele lieve kater die nu nog even in de opvangkooi 
zit, omdat hij nog in de fase zit van eten, eten, eten. En dat 
helpt hem niet, maar ze hebben zo’n honger als ze zo 
vermagerd zijn en nog maar pas gestart zijn met de insuline. We 
hopen dat het over een poosje stabiliseert. We hebben dit 
gezien bij Stoffel, die ook erg mager in de opvang kwam, die at 
zelfs sperziebonen. Welkom Poes, we gaan goed voor je zorgen.

 

 

 

23 juli 2022 

We hebben donderdag weer een nieuwe kat in 

de opvang gekregen, Miepie, hoewel we 

eigenlijk vol zitten, konden we niet weigeren. 
De melding kwam binnen via Stichting Hanna, 
Dierentehuis de Achtste Hemel, zie hieronder 
haar verhaal. En omdat de kosten hoog zijn is 
Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste 
Hemel een actie gestart om ons financieel te 

helpen. Bedankt  samen voor de beestjes . 

Stichting Hanna: 

Even met jullie delen...Lieve Miepie moest weg, 
onzindelijk en suikerpatiënt....Asiel Drachten 
appte afgelopen zondag, ze zaten er zo mee in hun maag. En ik snap dat, een Asiel is geen 
plaats voor een suikerpatiënt...Ik beloofde dat we een plekje gingen vinden voor Miepie, als 
zij haar alvast konden opvangen. Zo gezegd zo gedaan. Maar heel Nederland zit vol met 
vakantie-dieren en gedumpte dieren. Asiels zitten bomvol, stichtingen puilen uit, ook de 
Achtste hemel...Dagen lang gezocht en gisteren was de grote dag voor haar. 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/dierentehuisdeachtstehemel/?__cft__%5b0%5d=AZXnQ8J7K8e9u0_aimFzKDxH8znSadu35DH4dgtaMLn3Zfl7UsqHwsapvgwnx8gz7flpyBssvRYKSdlPJnD2fevnR48k60JXqTvnkcXw_pftQrhYjKnJz75FPX2CrdrZEuq2V4-uMxCRgxwn3jQS3S1vs5KBCt_tq71GiUvSv2tVoi5NFMxDZOSZEDNxstYj8cT1o5vjUFoAwch_cH4e8cNv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dierentehuisdeachtstehemel/?__cft__%5b0%5d=AZXnQ8J7K8e9u0_aimFzKDxH8znSadu35DH4dgtaMLn3Zfl7UsqHwsapvgwnx8gz7flpyBssvRYKSdlPJnD2fevnR48k60JXqTvnkcXw_pftQrhYjKnJz75FPX2CrdrZEuq2V4-uMxCRgxwn3jQS3S1vs5KBCt_tq71GiUvSv2tVoi5NFMxDZOSZEDNxstYj8cT1o5vjUFoAwch_cH4e8cNv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dierentehuisdeachtstehemel/?__cft__%5b0%5d=AZXnQ8J7K8e9u0_aimFzKDxH8znSadu35DH4dgtaMLn3Zfl7UsqHwsapvgwnx8gz7flpyBssvRYKSdlPJnD2fevnR48k60JXqTvnkcXw_pftQrhYjKnJz75FPX2CrdrZEuq2V4-uMxCRgxwn3jQS3S1vs5KBCt_tq71GiUvSv2tVoi5NFMxDZOSZEDNxstYj8cT1o5vjUFoAwch_cH4e8cNv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/dierentehuisdeachtstehemel/?__cft__%5b0%5d=AZXnQ8J7K8e9u0_aimFzKDxH8znSadu35DH4dgtaMLn3Zfl7UsqHwsapvgwnx8gz7flpyBssvRYKSdlPJnD2fevnR48k60JXqTvnkcXw_pftQrhYjKnJz75FPX2CrdrZEuq2V4-uMxCRgxwn3jQS3S1vs5KBCt_tq71GiUvSv2tVoi5NFMxDZOSZEDNxstYj8cT1o5vjUFoAwch_cH4e8cNv&__tn__=kK-R
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Geweldige Stichting Kansarme Dieren maakte een plekje vrij voor haar. Wij hebben de lange 

reis voor haar geregeld vanuit Drachten naar Gelderland. Hoe mooi, zo'n samenwerking...  

De eigenaar kan Miepie niet meer financieel steunen voor de toekomst. Voor stichtingen 
zoals wij en andere stichtingen is het momenteel door alle drukte ook moeilijk om financieel 
rond te komen. Willen jullie Miepie misschien een kleine bijdrage geven en haar nieuwe 

(voorlopige) thuis? Deze geweldige stichting verdient het zo.  Dank jullie wel alvast! 

Update 16 oktober 2022 

We hebben lieve Miepie helaas moeten laten inslapen. 

 

Augustus 2022 

Maak kennis met Sientje 

Vrijdag 26 augustus is Sientje bij ons in de opvang 
gekomen. Sientje heeft suikerziekte en haar eigenaar kon 
door haar werk niet meer voor haar zorgen. Sientje is al 
een dame op leeftijd, ze is 15 jaar. Voordat ze hier kwam, 
ging het eten al wat moeizamer, soms helemaal niet. 
Door de stress van het verhuizen heeft ze een moeilijke 
start hier, niet willen eten en verstoppen. Haar 
leverwaardes waren al wat verhoogd en het niet eten 
maakt het probleem nog erger. Dus moesten we gaan 
dwangvoeren en dat werd echt Dwangvoeren... maar ze 
heeft het toch weer opgepakt en tot nu toe eet ze goed en is haar suiker stabiel. Ze is wel 
geschoren door onze trimster, want haar lange vacht zat onder de klitten, kammen vindt ze 

ook niet zo’n goed idee.  

Dus welkom Sientje, we gaan goed voor je zorgen. 

30 september 2022 

Maak kennis met Lina, een gezond kitten van 6 maand, 

niet echt wat je bij ons gewend bent. We kregen alweer 
een nood kreet van een andere stichting die katten uit 
Roemenië haalt. Het kitten was geplaatst, maar kwam 
terug buiten de schuld van Lina. We vangen haar tijdelijk 
op voor de stichting. Volgende week wordt ze 
gesteriliseerd en dan kan ze verhuizen naar een nieuw 
huisje.  

Update: Lina is geplaatst  

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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30 september 2022  

Maak kennis met Erik, een nieuwe opvanger, ook na aanleiding van een noodoproep van 

Simon .  

Eind september is Erik bij ons gekomen, hij komt uit 
Griekenland. Hij is hier gekomen via een andere 
stichting en was al besproken. Maar helaas, Erik kwam 
ziek aan, is gelijk naar de dierenarts gebracht, de lange 
reis was hem bijna fataal geworden. Hij kreeg gelijk 
vochtinfusen en er werd bloedonderzoek gedaan. En 
daar blijkt uit dat hij Pancreatitis heeft en diabetes, de 
adoptant zag af van de adoptie, wat ook wel te 
begrijpen is. Maar wat nu ....ze vonden ons en Erik werd, 
toen hij stabiel was, gebracht. De pancreatitis is nu 
genezen en de diabetes ook . Hij heeft een echo gehad, 
omdat hij een beetje dikke buik heeft, daaruit bleek dat hij heel veel lucht en eten en 
ontlasting in zijn maag en darmen heeft. Het kan komen door het vele en snelle eten wat hij 
doet als ex zwerver, dat gedrag moet over gaan als hij door heeft dat het eten elke keer 
weer komt. Het gaat nu goed met hem, hij komt aan in gewicht en de vacht wordt ook weer 
mooi. Binnenkort gaan we hem proberen te herplaatsen, het is een ontzettend lieve kater, 
die een eigen plekje verdient. 

11 oktober 2022 

Maak kennis met Luigi, hij is 2 jaar en had suikerziekte, 

hij stond al een jaar op onze wachtlijst als Diabeteskat, 
dus kansloos in Griekenland. In oktober is hij hier 
gekomen, hij had het in het begin moeilijk om zich aan te 
passen. Door een controle bij de dierenarts bleek hij een 
heel slecht gebit te hebben, dat we hebben we laten 
behandelen. Er is alles getrokken, behalve de 
hoektanden, dus van die pijn is hij verlost. Toen hij hier 
kwam hoefde ik na wat metingen maar weinig insuline te 
spuiten en nu zijn slechte gebit getrokken is, hoef ik 
helemaal niet meer te spuiten.  

Het is een lieve kater die graag wil verhuizen naar een eigen baasje met een lekkere bank. 
Dus weet u iemand, of vindt u hem zelf leuk, stuur een berichtje. 

 

 

 

 

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

11 juni 2022 
We hebben via Tikkie het fantastische bedrag van €610 opgehaald voor de dierenarts 
kosten. Dit hadden we nooit verwacht, heel erg bedankt gulle gevers. 

Dankzij deze opbrengst kunnen we ons veroorloven om Jasmine een kans te geven. 

Dinsdag krijgt ze een ct scan om te kijken waar de poliep in haar hoofd zit en of het operabel 
is. We gunnen haar nog zo een goed leven, ze heeft zoveel overleefd in het harde bestaan als 
zwerver in Griekenland. 
 
12 juni 2022 

 

Kyra heeft bijna 2 weken geleden een echo gehad van de 

buik, daar is niet echt wat uit gekomen, een kleine 
verdikking, maar niet iets wat de klachten (erge diarree en 
afvallen) veroorzaakt. Dus krijgt ze dieetvoer en 
pancreaspoeder over het voer. Na een paar dagen hoefde ze 
dat niet meer, dus in overleg overgestapt op gewoon voer 
zonder poeder en een kuur metrobactin en nu maar hopen 
dat dat wat doet. Ze lekt geen poep meer als ze ligt of zit, 
maar het is nu dunne pasta ipv waterdun, dus dat is al wat 
vooruitgang. Woensdag weer contact met de dierenarts, 
waarschijnlijk kuur verlengen en misschien wat hoger in 
dosering. 

 
17 juni 2022 
 

De uitslag van Jasmine haar CT scan is bekend en 

daar worden we niet vrolijk van. Haar 
voorhoofdsholten en neusholten zitten vol met 
ontstekingsmateriaal, in de oren zitten poliepen. 
Opereren wordt nu niet aangeraden, omdat het 
nog goed gaat met haar. De operatie is bijzonder 
zwaar, er moeten gaten in de schedel geboord 
worden om bij de poliepen te komen en dat is er 
ook geen garantie dat ze niet terugkomen. Dat 
gaan we dus niet doen, ze krijgt nu pijnstilling en 
zolang het goed gaat mag ze lekker hier blijven. 
Hieronder de conclusie van de specialist. 
Conclusie: 
- uitgebreide aspecifieke rhinitis en sinusitis rechts 
- Uitgebreide chronische otitis media met beiderzijds verdenking van een poliep/ 
ontstekingsweefsel, met links protrusie in gehoorgang 
- Forse regionale lymfadenopathie, waarschijnlijk reactief 

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

Lieve Parki heeft wat gezondheidsproblemen, hij had koorts 

en zijn ontstekingswaarden in het bloed waren hoog. En de 
nierwaardes waren wat verhoogd, hij heeft tegen de 
ontsteking antibiotica gekregen. Ook had hij al een poosje 
een nat vies bekje en was hij aan het afvallen. Zijn natte 
bekje kwam van een ontsteking aan zijn snijtanden, samen 
met zijn hoektanden is dat alles wat hij nog in zijn bekje 
heeft. 
Donderdag worden de snijtanden getrokken, zodat hij daar 
geen last meer van heeft en wordt zijn bloed nog een keer 
nagekeken of het hersteld is door de antibioticakuur. Duimen 
maar dat het verbeterd is, daarom blijft Parki lekker bij ons in 

de opvang en zoeken we voorlopig en misschien nooit meer een ander huisje voor hem. 
 
23 juni 2022 

Lieve Parki zou vandaag aan zijn gebit geholpen worden. Maar de dierenarts belde net met 

slecht nieuws: het gaat niet door. Zijn bloed moest ook nagekeken worden, omdat hij 2 
weken geleden verhoogde ontstekingswaarden had en een 
verhoogde sdma en ureum, creatine was nog goed. Maar nu 
is zijn sdma nog meer verhoogd en nu ook de creatine, dus 
heeft hij nierfalen. Hij gaat aan het infuus en vandaag of 
morgen gaan ze een echo maken van zijn nieren. Duimen 
jullie mee voor deze lieverd die opeens in de gevarenzone 
zit..... 
 
25 juni 2022 
 

Gisteren is Parki weer naar huis gekomen, helaas zijn zijn 

nierwaardes niet gezakt, ze zijn zelfs verhoogd. De dierenarts 
weet ook niet precies wat de oorzaak is, Parki had ook weer 
koorts. Ze denken aan een nierbekkenontsteking of wat ook 
kan: een lymfoom. Hij krijgt nu antibiotica, prednoral en cerenia, maar zijn nieren herstellen 
niet meer, wat kapot is heelt niet meer. Dus onze lieve Parki zal niet oud worden, maar hij 
eet weer goed gelukkig, dat deed hij bij de dierenarts ook. En zolang hij dat doet, is het goed. 
Stopt hij met eten, dan moeten we met veel verdriet afscheid nemen. We hopen dat hij 
lekker blijft eten en dat hij goed in zijn vel blijft zitten, we zullen het goed in de gaten 
houden. 
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2 juli 2022 
 

Gisteren is Sjors weer bij de dierenarts geweest voor controle van 

zijn ontstekingen op zijn tong, lip en op zijn stembanden. Het slikken 
is minder en hij heeft zijn stem weer. De lymfeklieren in zijn hals zijn 
nog een beetje opgezet, maar een stuk beter dan eerst. De 
ontstekingen zijn waarschijnlijk eosinofiele granulomen, daarom 
krijgt hij de komende tijd prednoral. Over 1 maand weer controle. 
 
 
 
 

 
20 juli 2022 

En daar hebben we onze lieve Minous, met dit mooie weer 

toch maar naar buiten. Onze senior ligt vaak de hele dag in 
een mandje te slapen. Daarom gauw een foto gemaakt, ze is 
gisteren met dat warme weer de hele dag buiten geweest. In 

de schaduw onder het afdak in een mandje  

26 juli 2022 

Grote zorgen om Tigritsas, zaterdag viel het me opeens op 

dat hij erg onzeker liep. Even later zag ik hem vallen en veel met zijn kop schudden, en toen 
dacht ik oh nee niet weer één..... 

Het eten ging moeizaam, ik heb gelijk pijnstilling gestart en hem in een opvangkooi 
geplaatst. Gisteren heeft de dierenarts hem nagekeken, er was niets te zien in zijn 
gehoorgang, maar het probleem zit ook dieper. Hij heeft evenwichtsproblemen, we hopen 
op een middenoorontsteking, dus hij krijgt antibiotica. 
Nu duimen dat het gaat werken, anders is de kans op 
een poliep erg groot..... 

Hij wil op dit moment ook niet eten, dus helpen we hem 
daar mee. Kom op lieverd, je moet gewoon beter 
worden. 

28 juli 2022 

Tigritsas is langzaam weer aan het opknappen, hij is 

weer actiever en begint weer te eten. Hij is nog wel 
wankel op zijn poten, maar hij lijkt wel wat minder te 
worden. We zijn voorzichtig positief en hopen dat dit 

doorzet. Zet hem op Tigritsas  
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19 augustus 2022 

Gisteren met Poes naar de dierenarts geweest, hij snottert al een poosje en hij heeft een 

vieze bek. De dierenarts constateerde een beetje vocht op de longen en wat verhoging, het 
gebit lijkt redelijk, maar er kan natuurlijk iets niet zichtbaars aan de hand zijn. Maar eerst de 
verkoudheid aanpakken met een kuurtje antibiotica voor 8 dagen, daarna verder kijken. Ook 
moet er gekeken worden naar zijn lopen, het kan neuropathie zijn (ik geef hem al 
hydrocobamine) of er is meer aan de hand met zijn ene poot die wel erg gek zwaait. Dus als 
de kuur klaar is en hij is opgeknapt verder kijken, wordt vervolgd.... 

 

20 augustus 2022 

Eindelijk is Chappie regelmatig uit haar opvangkooi het heeft een paar 

maanden geduurd maar nu is het zover. We laten elke kat zelf bepalen 
wanneer ze de kooi uitkomen. Na ongeveer een week als ze aan mij 
gewend zijn gaat de kooi open en kunnen ze het zelf bepalen wat te 
doen. En elke kat is weer anders dat maakt het ook allemaal zo leuk en 
onvoorspelbaar. 

 

27 augustus 2022 

Vandaag een gedeelte van onze 

koelmatjes schoon gemaakt en laten 

drogen. Dankzij jullie gulle gevers van 

onze actie voor de matjes zijn de katten 

de warme dagen goed doorgekomen. Een paar liggen er nog, 

want je weet maar nooit, de rest wordt opgeborgen tot 

volgend jaar. 

 

31 augustus 2022 

Gisteren met Parki naar de dierenarts geweest voor bloedonderzoek. Vandaag de uitslag: er 

is niet veel veranderd, het is nog steeds niet goed, de creatine is verbeterd, maar ureum 

gestegen. We hebben toch maar besloten om haar gebit te behandelen, want ze heeft pijn 

bij haar snijtanden. Dus maandag gaat het gebeuren met aangepaste narcose en infuus. We 

moeten het risico maar nemen, want het moeilijke eten met pijn, daar wordt niemand vrolijk 

van. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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5 september 2022 

Slecht nieuws  

Vandaag met Miepie 2 bij de dierenarts geweest, ze slaapt 

erg veel, eet niet veel meer en lijkt wat benauwd en slikt erg 

veel. Alsof er wat dwars zit in de keel.... dierenarts kon zo 

niets vinden, geen opgezette klieren, maar erg gevoelig bij de 

keel   ( slokdarm). 

Ze spint heel hard en als ze slaapt snurkt ze heel erg,... dus zijn 

er röntgenfoto’s gemaakt en daar zie je heel duidelijk een bult 

(verdikking) in het begin van de slokdarm. Kan van alles zijn, 

maar in de luchtpijp is erg vervelend, het sluit de luchtpijp 

voor een gedeelte af. Nu gaan we proberen met antibiotica en prednoral de zwelling te 

verkleinen of weg te krijgen. Lukt dit niet, dan hebben we een groot probleem.. dus duimen 

dat als het niet verslechtert, over een maand met een nieuwe foto kijken of het kleiner is of 

weg is. 

6 september 2022 

Gelukkig ook nog goed nieuws gisteren, het gaat goed met 

Parki na zijn gebitsbehandeling. De snijtanden zijn 

verwijderd en de hoektanden zijn schoon gemaakt. Hij heeft 

alweer lekker gegeten en is weer de oude, gelukkig. Nu 

hopen dat de nieren niet meer schade hebben opgelopen. 

 

8 september 2022 

Bianca van de Kattenstudio 

is weer geweest om Toby 

te behandelen. Ze had gelukkig ook nog tijd om Chappie te 

kammen om haar hele dikke ondervacht te verwijderen. Ze 

heeft ook Sientje onder handen genomen, er zaten veel 

klitten in de vacht. Daarom is alles geschoren, zodat de 

vervelende klitten weg zijn. 
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10 september 2022 

Sientje blijft een zorgenkindje, gisteren in overleg met de 

dierenarts gestart met andere medicatie. Een 

eetlustopwekker en een medicatie voor een betere 

darmwerking. En dat helpt, ze eet nog niet veel, maar ze 

eet, hopelijk is dit het begin van lekker eten.  

13 september 2022  

Dankzij de nieuwe medicatie gaat het weer veel beter met 

Sientje, ze eet goed en komt ook al buiten. Ze is verlost 

van haar klitten en nu kan het goede leven in de opvang 

beginnen. Nu maar hopen dat het goed blijft gaan na het 

stoppen van de medicatie.  

15 september 2022 

Vandaag met Jasmine naar de dierenarts geweest, ze heeft kleine oogjes is niet fit, heeft 

weer een scheef koppie. Een paar maanden geleden heeft ze een ct scan gehad bij de 

Lingehoeve, daaruit bleek dat het hele koppie vol zit met ontstekingsmateriaal. Niets aan te 

doen, ondanks deze uitslag deed ze het heel goed de laatste maanden tot vandaag. Ze eet 

gelukkig nog wel goed en dat willen we ook graag zo houden.  

Ze heeft koorts en de dierenarts zag achter het trommelvlies in het ene oor vocht zitten. Dus 

voor 8 dagen antibiotica in de hoop dat dat gaat helpen. En pijnstilling, want ze heeft 

duidelijk hoofdpijn. Duimen jullie mee voor deze lieverd  

20 september 2022 

Met onze lieve Miepie gaat het veel beter, maar de prednoral is waarschijnlijk ietsje te snel 

afgebouwd. Sinds we op om de dag een half tabletje zitten, gaat het wat minder. Ze is 

minder actief en ze werkt weer meer met het ademen, dus gaan we in overleg met de 

dierenarts verhogen naar elke dag 1 tablet. Als het binnen een 

week niet opknapt weer overleg hoe nu verder. Knapt ze wel op, 

dan 4 weken dit geven en dan weer overleg. 

29 september 2022 

Poes is gisteren voor een gebitsbehandeling bij de dierenarts 

geweest. Er is een kies en 6 snijtanden getrokken en de rest lekker 

schoongemaakt. Bij thuiskomst ging Poes gelijk eten en was er 

volgens hem niets gebeurd, de kanjer. Nog een paar dagen 

pijnstilling en dan is het echt weer achter de rug. 
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2 oktober 2022  

Woensdag heeft Poes een gebitsbehandeling gehad, kort daarna leek het erg goed te gaan. 

Maar vrijdag vond ik hem ziek (zie foto), ik heb contact opgenomen met de dierenarts en er 
is een antibioticakuur gestart. Gelukkig gaat het nu weer goed, hij rochelt niet meer en oogt 
heel wat beter. 

9 oktober 2022 

Afgelopen woensdag is Lina, de kleine meid, gesteriliseerd, ze is 6 

maandjes oud en heeeel erg lief. Ze komt uit Roemenië en wil graag 
een eigen familie hebben om mee te knuffelen. Ze kan goed met 
andere katten, hier in opvang gaat het heel goed.  

Update: Lina is geplaatst. 

27 oktober 2022 

Vandaag een spannende dag, Luigi gaat voor een bijna totale 

extractie van zijn gebit 

straks naar de dierenarts. 

Dit is de reden dat we de 

katten als ze in Nederland 

komen eerst door onze dierenarts laten nakijken, 

want de dierenartsen in Griekenland kijken blijkbaar 

niet zo nauw. Hij had ook nog ontstoken oren waar 

hij al voor behandeld is. 

30 oktober 2022 

Het gaat goed met Luigi, alleen zijn hoektanden zijn 

gebleven de rest is getrokken. Hij eet weer zijn 

brokjes en is nu eindelijk van de pijn af en wie weet ook 

straks van zijn diabetes. Ze hebben ook gelijk even zijn 

oren nagekeken en het linkeroor is nog niet in orde, die 

moeten we nog een paar dagen zalven. 

9 november 2022 

Gisteren is ons oudje Minous naar de dierenarts geweest 

voor vaccinatie ,vachtverzorging, bloedonderzoek en een 

Solensia injectie. Ze is niet de makkelijkste, dus moet dit 

met een roesje gebeuren. Ze is helemaal nagekeken, het 

gebit is nog prima haar vacht is goed gekamd en er is 

ongeveer een kat aan dood haar afgekomen. Omdat ze 

artrose heeft kan ze zich zelf niet meer zo goed verzorgen, daarom heeft ze een injectie 

Solensia gekregen in de hoop dat haar dat gaat helpen. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Wat ik al verwacht had heeft ze nierfalen, ze drinkt veel en is al op leeftijd. Gelukkig is het in 

begin fase, ze krijgt vanaf nu nierbrokjes die ze graag lust. Hopelijk kan ze er weer een jaar 

tegen aan. 

15 november 2022 

Vandaag met Hanny het konijn naar de dierenarts geweest, ze eet niet meer. En zoals velen 

wel weten is dat erg gevaarlijk voor konijnen, de darmen vallen stil en daar kunnen ze dood 

aan gaan. Gelukkig had ik nog dwangvoer voor konijnen en ben ik daar gelijk mee begonnen. 

De dierenarts vond zo niets waarom ze niet eet, het 

gebit is goed, geen haken, ontstekingen of zo. Er 

was nog wat beweging in de darmen, maar dat is 

minimaal. Dus verder met dwangvoeren en medicijn 

om de darmen weer in beweging te krijgen en 

duimen dat het goed komt. 

Hanny komt van mensen in de buurt die het voor de 

kleinkinderen hadden aangeschaft, maar die deden 

er niets mee. Het bekende verhaal en wat nu, de 

konijnen, het zijn er inmiddels 6, verkommerden in 

de tuin in een vies hok. Ze kwamen bij ons aan de 

deur of we konden helpen. Alle opvangen zaten vol 

dus, hebben we ze gehouden. We hebben gauw de rammetjes laten castreren, de eigenaren 

hadden niet door dat ze voedsters en rammetjes hadden, totdat het te laat was natuurlijk. 

Een konijntje hebben we kunnen plaatsen, de rest zit hier in de tuin.  

16 november 2022 

Hanny eet weer, ik ben zo blij, nu nog poepen! Straks weer even in een andere kooi zetten 

en kijken of er keuteltjes komen. Ook overleggen met dierenarts wat te doen als er geen 

keutels komen. De eerste stap is gezet,  zelf eten, nu de volgende stap nog. In overleg met 

de dierenarts: mag max 2 tot 3 dagen duren nadat ze zelf is gaan eten. Ondertussen wel 

medicatie voor stimulering darmperalstiek blijven geven. Duimen maar weer, zet hem op 

Hanny, we willen je nog niet kwijt. 

25 november 2022 

Ons lief oudje Miepie is gisteren bij de dierenarts 

geweest voor haar gebitsbehandeling. Alles is goed 

gegaan, het blijft toch altijd spannend, 3 kiezen en 3 

snijtanden zijn getrokken. Gisteravond begon ze al 

brokjes te eten, zo knap. Wat zijn katten toch 

overlevers, ze is blind, dus moet het allemaal dubbel zo 

spannend voor haar zijn geweest. Ze krijgt antibiotica 

en pijnstilling, maar ze doet het gelukkig al heel goed. 
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Bestellingen bij Zooplus 
Bestel je wel eens bij Zooplus? Je kunt ons 

dan helpen door via onze link (button 

Shoppen boven aan de pagina) te 

bestellen. Wij krijgen een percentage van je 

bestede bedrag en het kost je niets.  

 

 

 

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 !!)                                                                                            

Juli 2022 

Onze Miepie 2 heeft het zwaar gehad met het warme weer, een koelmat was zeer welkom. 

Maar er zijn er meer die het warm hebben en we hebben er maar één. Wie heeft er nog een 

liggen en de katten doen er niets mee?  Het is hier zeer welkom. Helemaal omdat het weer 

warm wordt de volgende week. Stuur ons een berichtje, dan gaan we het gauw regelen dat 

het hier naartoe komt.                                                                                                                                                                    

Gisteren zijn er ook al een paar pakketjes binnen gekomen met koelmatjes en lekkers voor 

de katten. Heel erg bedankt Bep en Sonja en alle andere 

donateurs! 

We hebben weer een koelmatje gekregen, bedankt Heleen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Tikkie actie: Dit hebben we alvast besteld en binnen 

gekregen koelmatjes en lekker eten . De opbrengst van de 

actie tot nu toe voor matjes en lekker eten €250 heel erg 

bedankt gulle gevers. Vandaag weer wat bestellen  

Het is voor onze stichting 

niet eenvoudig om het 

financiële plaatje telkens 

weer rond te krijgen. De 

kosten, en dan met name de 

dierenartskosten, zijn hoog. 

We hebben dringend meer 

adoptanten en donateurs 

nodig. Ook kleine bedragen 

zijn van harte welkom! 

http://www.kansarmedieren.nl/
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We hebben ook Felix zakjes en 2 zakken dieetbrokken voor 

Chappie kunnen kopen dankzij jullie gulle donaties. 

 

6 september 2022 

Tikkie voor recoveryvoer voor 

Miepie 2 en Sientje 

We hadden al 24 blikjes Recovery 

besteld en die zijn binnen. Alvast heel veel dank donateurs via 

het Tikkie is al €90 binnen. 
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 Dierendonatie                                          

September t/m november 2022 

          

 

 

Dierenlot 
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19 november 2022 

Ook wij waren weer op de Dierenlotdag, twee keer per jaar 

een groot evenement voor alle stichtingen die op vrijwillige 

basis werken. Daar worden we in de watten gelegd en 

kunnen we interessante workshops volgen en ons verbinden 

met andere stichtingen. 

 

 

Privé Inzamelingsacties via facebook 2022 

Verjaardagsinzamelingsactie van Rob 

Heel erg bedankt dat je ons gekozen hebben als verjaardagsdoel!! 

Acties 

Veiling en verloting 

 

 

 

We hadden weer een veiling van allerlei leuke 

spulletjes van 1 tot 31 oktober op de facebook 

pagina.  

 

 

Ook hadden 

wij van een 

lieve 

donateur een 

prachtig pakket gekregen om te verloten!! 

Superbedankt! 
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Heel erg bedankt Anja Hoebe voor het organiseren van 

de veiling. En natuurlijke alle bieders en veel plezier 

met alle spullen die we verstuurd hebben. 

 

 

 

 

Hulp voor Griekenland 

18 november 2022 

We kregen van Flora, ons contact in Griekenland die wij helpen, 

weer verontrustende berichten. Ze heeft een grote groep katten 

ontdekt van minimaal 15 katten, ze leven in een tuin van iemand. 

Allemaal zwervers en allemaal ziek. Er zijn al 2 bij de dierenarts 

overleden. Flora wil ze graag helpen en wij ook, maar dat kunnen 

we niet alleen. Dit gaat weer veel geld kosten om ze weer gezond te 

krijgen te castreren enz. 

Op de foto staat 1 van de katten die ze net gevangen heeft , wie wil 

helpen? Elke euro helpt ,  

NL 03 RBRB 8836 2671 65 stichting kansarme dieren ovv 

Griekenland.  

Ik maak ook een Tikkie aan. 

Het Tikkie heeft 368 euro opgebracht, het geld is direct naar Flora overgemaakt. 

Superbedankt alle donateurs! 

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. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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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 2021 17.000 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 03 RBRB 8836 2671 65 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/  

NIEUW PROJECT 

Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, vangen wij ook katten uit Griekenland op. In Nederland 

is het erg met de zwerfkatten, maar daar is het nog een graadje erger, daarom helpen wij 

waar we kunnen. Maar wij als kleine stichting kunnen maar weinig, we kunnen niet alle 

katten opvangen. Daarom gaan we op een andere manier proberen te helpen. We hebben 

een Facebook pagina aangemaakt om katten met medische problemen te helpen aan een 

nieuw huisje.  

De katten komen naar Nederland als iemand belangstelling heeft. Dan komen ze eerst in 

onze opvang en worden nagekeken door onze dierenarts en daarna geplaatst bij de nieuwe 

eigenaar. 

https://www.facebook.com/Foster-kittens-uit-Griekenland-ter-adoptie-101777099371513 

Like de pagina en zegt het voort, dan krijgen deze katten ook een kans op een goed leven. 

11 oktober 2022 

Hope. Ze is als kitten volledig blind gered uit Limnos. Ze 

is ingeënt en Fiv-Felv negatief. Ze is ongeveer 1,5 jaar 

oud. Hope is een kat die het liefst de enige kat in huis is. 

Hope is geplaatst bij hele lieve baasjes, ze heeft het rijk 

alleen, wat ze ook graag wil. Haar baasje is veel thuis, dus 

helemaal fijn voor Hope. Het gaat je goed lieverd, we zijn 

blij dat we je deze kans hebben kunnen geven. Ook dankzij Flora uit Griekenland, die haar 

gered heeft van de straat. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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https://www.facebook.com/Foster-kittens-uit-Griekenland-ter-adoptie-101777099371513/?__cft__%5b0%5d=AZVMqY4LLFr4VH636NIv9UoxDC7itWnpRIEgu41gly_5R1C8vpcX20d6u8o2NVoFd0oRmcKlEUTPyaUvlVlti5xApSVMezwtPR64p9OMimvEW1Yf7yRxHu6IZ197StTt_6e0wp5PfbsHPA1Aps1LDysqXg7u2kFOgJwvzi1Yo1cx3AQmxs77Biew--Sqw9yl_1A&__tn__=kK-R
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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.  

Deze maand november hebben Janine en Deaf een BFF 

gevonden! 

 

 

 

Nieuw rekeningnummer 

Er is een overstap regeling, zodat alles wat gestort wordt op 

het oude rekening automatisch overgeschreven wordt naar 

de nieuwe rekening. Maar dat kost ons wel geld, dat we 

beter kunnen besteden. Willen jullie het wijzigen bij je bank? 
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Bedankt voor het 
lezen van onze 
nieuwsbrief! 

Wil je geen nieuwsbrief meer 

ontvangen? Meld je dan af bij  

info@kansarmedieren.nl 

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

