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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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       januari 2019 
Lieve lezer, 
 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van eind 2018. 
Er heeft binnen het bestuur een wisseling plaatsgevonden. We hebben helaas 
van Jannie afscheid moeten nemen als bestuurslid. Hartelijk dank Jannie voor 
je bijdrage en betrokkenheid de afgelopen jaren. 
We hebben Geertje Teuwissen bereid gevonden als nieuw bestuurslid, erg fijn 
je erbij te hebben Geertje, zij zal met name het op te richten Stoffelfonds op 
zich nemen. Er is ook al een enthousiaste werkgroep samengesteld met 
anderen die het fonds van de grond gaan tillen, samen met Dia, we zijn al een 
eind op weg!  

We wensen u veel leesplezier! 

Dia, Saskia en Geertje 

 

Laatst bijgekomen bewoners 

Valla 
8 september 2018 

Berichtje van Dia 

Vandaag is er een nieuwe bewoner binnen gekomen, Valla 
een poes van 1,5 jaar die door omstandigheden niet bij haar 
baasje kon blijven. Valla heeft epilepsie, ze krijgt er 
medicijnen voor en tot nu toe is het onder controle. Welkom 
Valla, we gaan goed voor je zorgen. 

29 september 2018 

Met nieuwkomer Valla gaat het erg goed, het is een lieve 
poes die geen probleem heeft met andere poezen. Ze loopt 
hier rond alsof ze er al jaren is. Ze heeft geen epilepsie aanval 

meer gehad, dus de medicijnen doen goed hun werk. 
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Ronja 
Berichtje van Dia 

Er is weer een nieuwe kat in de opvang gekomen Ronja 
een meisje van 12 jaar. Ze komt uit een dierenasiel, waar 
ze 3 jaar met veel liefde verzorgd is. Het plaatsen ging 
maar niet lukken, omdat Ronja problemen heeft met haar 
blaas en daardoor soms wat urine lekt. Ze krijgt speciaal 
voer om haar blaas rustig te houden en pijnstilling. 
Welkom lieve Ronja, we gaan goed voor je zorgen. 

Choco 

Berichtje van Dia 

23 oktober 2018 

Choco(mel) is 14 oktober is de opvang gekomen, hij heeft 
suikerziekte en kon door omstandigheden niet bij zijn baasje 
blijven. Choco is een lieve kater van 10 jaar, maar heeft 
buiten de suiker nog meer aandoeningen. Hij beweegt haast 
niet door pijn in zijn rug en hij heeft een hartkwaal ( galop 
ritme ). 

 Donderdag worden er röntgenfoto’s gemaakt en volgende 
week woensdag een hart echo. Nu krijgt hij flinke pijnstilling, 
duimen jullie mee dat het goed gaat komen voor deze lieve 
jongen? 

25 oktober 2018 

Vandaag röntgen foto's gemaakt van Choco, de uitkomst stemt ons verdrietig. Zwaar trauma 
van wat hem ooit overkomen is, wat hem veel pijn geeft en wat nog moet genezen. Vergrote 
lever of milt, waarschijnlijk lever door stuwing van het niet goed functioneren van het hart. 
Leverwaardes waren goed in het bloed. Volgende week echo hart en buik, dan weten we 
hopelijk wat daar aan de hand is. Voor nu doorgaan met best wel zware pijnmedicatie . Maar 
dit moet gewoon goed komen, zodat hij nog een mooie tijd bij ons krijgt. 

27 oktober 2018 

Het gaat iets beter met Choco gisteren zag ik hem voor het eerst in een rondje liggen, zoals 
katten zo lekker kunnen. De pijnstilling helpt dus goed. Nu op naar woensdag, dat wordt nog 
spannend, dan krijgt hij hart en buik echo. 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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In memoriam 
27 oktober 2018 

Vaarwel lieve Choco, vandaag was je echo en wat we zagen was niet goed. Helemaal niet 
goed: vocht in de buik en borstholte. Heel erg vergroot hart, ernstige HCM en een groot 
stolsel in het hart. Het stolsel is een tijdbom, dat voor een erg pijnlijke dood gaat zorgen. En 
dat samen met suikerziekte, gebroken ribben...het was genoeg geweest, je lijdensweg is 
over. Rust zacht mannetje. 

Laatst bijgekomen bewoners (vervolg) 

Willem 

Berichtje van Dia 

14 november 2018 

Welkom Willem, je bent 14 november in de opvang gekomen. Je 
bent nog maar 4 jaar en je hebt diabetes, je baasje kon niet meer 
voor je zorgen en de dierenarts heeft een berichtje op Facebook 
gezet. Want euthanasie was geen optie maar wat dan....Deze zieke 
kat moet wel behandeld worden, anders wordt hij steeds zieker. Ik 
zag het bericht en heb gelijk gereageerd, voor noodgevallen 
houden we altijd een plekje vrij. De eigenaar en dierenarts blij en 

Willem ook natuurlijk 😸  

Willem is een ontzettend lieve kater, die wel erg afgevallen is, 
maar dat komt wel goed. Hij stapt hier al rond alsof hij er al jaren 
woont, we gaan goed voor je zorgen lieve Willem. 

Blitsey 

25 december 2018   Berichtje van Dia         

Blitsey is een hele lieve 4 jaar oude gecastreerde 
kater. Blitsey heeft diabetes, maar de eigenaar kon 
niet meer voor hem zorgen. Daarom zit hij nu bij ons 
op de dierenarts praktijk in Alkmaar. Blitsey is een 
hele lieve kater van nog maar 4 jaar die suiker en 
blaasgruis heeft.  
Welkom lieverd, het gaat helemaal goed komen, je 
doet het al heel goed nu nog in de opvangkooi om te 
wennen. Maar binnenkort kan je ook lekker los 
lopen. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierenartsbezoekjes/ lappenmand 
9 oktober 2018 

Berichtjes van Dia 

Gisteren met Hannie naar de dierenarts geweest, ze heeft al 

een week het derde ooglid voor het oog. Ik had eerder 
contact gehad met de dierenarts, ik moest het even een 
weekje aanzien, misschien is ze verkouden aan het worden . 
Maar dat werd ze niet, dus een afspraak gemaakt. De 
dierenarts heeft haar helemaal nagekeken en behalve een 
vies gebit mankeert ze niets en alleen die gekke ogen. Toch 
maar even traanproductie na meten en ja hoor veel te weinig, 
dus nu 6 tot8 x per dag kunsttraan erin, kijken of dat helpt. Er 
is gelijk bloed afgenomen voor senioren check en dat is helemaal goed, dus gaat 1 november 
het gebit schoon gemaakt worden. 

11 oktober 2018 

Donovan is naar de dierenarts geweest voor een senioren check. Hij viel af en er is bloed 

afgenomen. 

1 november  

Vandaag gaat Hannie naar de dierenarts, het gebit 

moet gereinigd worden en misschien wat getrokken. 
Toch wel weer even spannend, maar gaat goed 

komen lieverd.❤️ 

Update: er zijn 6 kiezen getrokken en een hoektand , 
voorlinks. Ze heeft hechtingen in haar bekje, maar heeft alweer wat gegeten de kanjer. 

Didi gaat ook mee naar de dierenarts, ze heeft vanmorgen 

twee toevallen gehad, nu weer alles oke . Ik hoop dat het 
meevalt met onze oudste.  

 Update: Didi is weer thuis, waarschijnlijk had ze een tia of 
epilepsie aanval en ze heeft ook oorontsteking. Ze krijgt 
oordruppels en voor de rest in de gaten houden. Als ze het 
weer krijgt, dan moet ze medicijnen krijgen tegen epilepsie. 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

November 2018 

Tommie was verkouden 

2/ 3 november 2018 

Soms heb je van die dagen, 
dan denk je pff kan ik dit 
overslaan. Vanmiddag had 

Valla een epilepsie aanval. Zo 

jammer, we hadden het hier 
nog niet gezien en we hadden 

de hoop dat de eerdere aanvallen een eenmalige kortsluiting 
was geweest. Maar helaas , het gaat nu weer goed, ze heeft 
wat gegeten en ligt nu te slapen. 

Voor wie de geschiedenis van Valla niet weten , ze is 1,5 jaar oud. Ze is bij ons gekomen 
omdat ze epilepsie heeft, ze is nu een paar maanden bij ons en we hadden de hoop dat ze 
geen aanvallen meer zou krijgen. Ze had een keer eerder aanvallen gehad, wel heel veel 
achter elkaar. Er is toen gestart met medicijnen. We hadden de hoop dat het eenmalig was, 
zodat we de medicijnen na een jaar konden afbouwen, maar dat is nu waarschijnlijk geen 
optie meer. 

 Ze heeft later op de avond nog een aanval gehad daarna niet meer. Ze loopt nu weer rustig 
rond, is nog wat stijf van de spierkrampen, nu maar even rustig aan. 

Vandaag met Poes naar de dierenarts geweest, ze heeft moeite met eten en kwijlt. Ik 

vermoed dat de enkele kiesjes en tandjes die ze nog heeft 
eruit moeten. En inderdaad, het is flink ontstoken, dus nu 
pijnstilling en antibiotica. Maandag 3 december wordt ze 
geopereerd, dat wordt nog een beetje spannend, want ze 
heeft suiker, hartfalen en is ruim 16 jaar. Maar de conditie 
is nog goed, ze is sterk, het gaat goed komen. 

14 december 2018 

 Gisteren met Loes naar de dierenarts geweest, ze heeft al 

een poosje last van haar ogen. En ze is verkouden, ze krijgt 
voor haar  chronische ontsteking in haar bekje atopica en 
dat vermindert de weerstand. En mevrouw is ook de 
jongste niet meer, ze is 15 jaar alweer, daarom toch 
antibiotica en kunsttranen voor de ogen, die zijn te droog. 

We gaan er weer voor de oogdruppels, dat vindt ze maar niets, maar wat moet moet Loes ❤ 

http://www.kansarmedieren.nl/
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4 december 2018 

Gisteren was het zover, Poes gaat haar laatste tanden en 

kiezen verliezen. Alles is gelukkig goed gegaan, de foto’s in de 
opvangkooi zijn van gisteravond, toen was ze nog erg zielig. 
Maar vanmorgen heeft ze weer haar etensbakje leeg gegeten, 
en ligt ze zich weer lekker te poetsen, die vieze dierenarts geur 

moet eraf.....😸 

6 januari 2019 

Willem is een beetje 

ziekjes, hij heeft flinke 
diarree, daarom zit hij 

sinds vrijdagavond in de opvangkooi, zodat ik het in 
de gaten kan houden. Hij eet nog goed en oogt niet 
ziek, hij en alle andere katten in de opvang krijgen nu 
finindiar tabletten kuur van 5 dagen. En Willem en 
Tommie speciaal dieetvoer. De rest krijgt het ook, 
omdat er meer katten zijn met iets dunne poep. Het is 
getest op wormen en parasieten, die zijn niet 
gevonden, het is waarschijnlijk een virus die ze zelf 
moeten overwinnen met een beetje hulp.  

 Willem zijn ontlasting ziet er al beter uit gaat goed 
komen, hij is vanmorgen even buiten geweest maar ligt nu weer lekker te slapen. 

Baasje gezocht 

                   Sjors           Mac 

                 

http://www.kansarmedieren.nl/
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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. Wij hebben de volgende 

bedragen mogen ontvangen. 

   September 41,95 euro 

   Oktober 29,62 euro 

   November 22,65 euro 

   December 42,66 euro 

Super bedankt! 

(Tip: als je je bonuspunten niet gebruikt, kun je spullen voor 
ons bestellen en als pakketje aan ons opsturen, daar zijn we 
heel blij mee!) 

 

Opknappen binnen en buiten de opvang 
 

Een nieuw huisje, gemaakt door Wicher den Hoed 

 
Een start met uitbreiding van 

de buitenren 

 

 
 

 

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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Nieuwe kooien in de opvang 

2 januari 2019 

Vandaag zijn de nieuwe kooien gebracht door Erik te Winkel, opgehaald in Zwolle en naar 

Tiel vervoerd. Het was nog een heel karwei en het spande erom of het door de deuren kon. 

Maar Erik was handig. Dia en ik minder, want het erin zetten van de kooideuren heeft heel 

wat zweet gekost. Logisch nadenken heeft uiteindelijk geholpen....En kijk, Hannie en 

Donovan( alleen de staart te zien) vinden het wel wat. Ook Martine super bedankt( 😸)! 

 

 

Donaties (een greep uit de vele, waar we heel erg 

blij mee zijn …….)  
Gekregen van familie Berger omdat hun diabeteskat Monty 

overleden is  

                                    

Donatie van Els 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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    Een donatie in oktober 

 

  

14 december 2018 

Een grote hoeveelheid brokken en blikjes voor onze 

suikerkatjes gekregen van Stichting Uno 112 Kattenhulp.  

 

 

 

 

 

                    Donatie 

van Jennie van het Diabeteskatten forum

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Donatie van Marjolein 

             
Donatie Sharon    

                                                                               Donatie Vera  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstdonaties 

Dankjewel Natasja, Cynthia, Marjolijn en Mariëtte 

voor de Kerstpakketjes. 
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En Ron (links) en Wicher (rechts) voor de mooie 

nieuwe krabpalen!   

 

            

 

 

 

            

Donatie Linda en de medewerkers van de       

dierenkliniek van Blitsey 

 

 

 

 

Dierendonatie                                          

Januari 2019 

We zijn weer een project gestart bij DierenDonatie.nl en we hebben het al gehaald binnen 

een paar uur, dit moet een record zijn. Heel erg bedankt gulle gever!!!  

Dieetvoer voor Blitsey 

Kat Blitsey is een nieuwkomer in de opvang bij Stichting 
Kansarme dieren. Blitsey heeft diabetes en last van blaasgruis. 
Omdat dieet voer niet goedkoop is, zijn ze erg geholpen met 
een bijdrage hierin. 

 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierenlot 

19 december 2018 

 

We zijn weer erg verwend door Stichting DierenLot o.a. deze mooie krabpaal en heel veel 

voer . De katten zijn erg blij mee. Bedankt Stichting DierenLot dat jullie zoveel doen, ook 

voor de kleine stichtingen.  

Privé Inzamelingsacties via facebook 2018 

Verjaardagsinzamelingsactie Astrid, Saskia, Anita, Astrid, Lucie, Natascha, 

Marjon en Clinton   

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als verjaardagsdoel!! 

Acties 

Dierendagactie 

We willen weer een dierendagactie starten voor Felix zakjes natvoer. 

Daar smullen onze katten enorm van! 

 Doen jullie weer mee? 

Je kunt je donatie overmaken op NL 96 TRIO 0198430434 t.n. v. 

Stichting Kansarme Dieren in Tiel ovv dierendag. 

 Super bedankt alvast!!! 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Cynthia de Wit stuurde 2 dozen met in totaal 240 zakjes 

Felix natvoer.  

In totaal is er dankzij jullie 260 euro opgehaald. Heel erg 

bedankt! 

 

18 oktober 2018 

         Kijk Poes eens blij zijn, de Felix is binnen. De 

dierendagactie 

bracht 260 euro op 

en nog de dozen 

van Cynthia de Wit 

met 240 zakjes. 

Nogmaals 

ontzettend bedankt, 

met jullie support kunnen 

we elke keer weer de zorg 

voor onze katten aan!                   

 

 

 

 

 

 

Loes zegt: ik lag zo diep te slapen, dat ik heb gemist dat 

we de 750 volgers hebben behaald. Wauw, miauw!!! 

 Op naar de 800. 
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Kerstactie  

HO HO HO 
Hier komt de Kerstkat voor een doneeractie, zowel voor Stichting Kansarme Dieren als het 
Stoffelfonds (50/50). 
Wil je meedoen en kun je minimaal 3 euro missen (meer 

mag altijd 🐱), maak dit over naar  
NL 96 TRIO 0198 4304 34 t.n.v. Stichting Kansarme Dieren in 
Tiel o.v.v. Kerstactie. Dit keer verloten wij 3 (geschonken) 
prijzen. 
 1. Een tekening van je kat 
 2. Een sleutelhanger met foto van je kat 
 3. Een kattenbeeldje 
 Sluitingsdatum is op 31 december. 
 (delen is fijn) 
 

 

Uitslag Kerstactie januari 2019 
 
Tadaaaam!!! Roffel roffel!!! 

 In totaal is er 396 euro gedoneerd, wat een prachtig bedrag, waarvan de helft naar het 

Stoffelfonds gaat. Heel erg bedankt!! 
 
1ste prijs: tekening van je kat gaat naar: de Graaff 
 2de prijs: foto van je kat op een sleutelhanger: 
 van Hemert 
 3de prijs: beeldje van een kat: Eckhart. 
 Gefeliciteerd!!! 
 Neem even contact met ons op via de chat. 

 

 

 

 

Op 10 november 2018 zijn Dia en Saskia aanwezig 

geweest bij de Landelijke Dierenlotdag, een 

kadootje van Dierenlot, waarbij vrijwilligers in het 

zonnetje worden gezet. 
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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 2017 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! 

WE WENSEN JULLIE EEN HEEL FIJN 

EN GEZOND NIEUWJAAR, 

NAMENS AL ONZE KATTEN. 
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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 
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