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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/
http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

 

       mei 2019 
Lieve lezer, 
 
We zijn blij u weer een nieuwsbrief te kunnen sturen met daarin de 
wetenswaardigheden van begin 2019. 
De werkgroep Stoffelfonds is actief en we hebben onze 1ste aanvraag binnen, 
we zijn al een eind op weg, verderop kunt u daar meer over lezen!  

We wensen u veel leesplezier! 

Dia, Saskia en Geertje 

 

 

In memoriam 

2 mei 2019 

Vaarwel lieve, lieve Poes, ik heb gisteren afscheid 
van je genomen, je ging ondanks je opleving 
gisteren steeds verder achteruit . Je werd steeds 
benauwder, sliep niet meer, het werd overleven. 
Ik zag aan je dat het niet meer ging. Ik heb bijna 7 
jaar voor je mogen zorgen, nadat je was afgestaan 
bij de dierenarts voor euthanasie, omdat je baasje 
niet de diabetes kon behandelen. Je was een 
lieve, pittige poes, de andere katten moesten niet 

te dicht in de buurt komen, want dan kregen ze een mopper en als dat niet hielp een tikje. Ik 
zal je missen wit koppie. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://www.facebook.com/kansarmedieren/photos/pcb.2742335839171113/2742332939171403/?type=3&__tn__=HH-R&eid=ARAXnvJFYgi6iFrj6VnZgtshNshWXzyhVeE7bNZ6iqaaHwc90-RWcCpAYXxIYdj2tEhpaNoEQus3UeiH&__xts__%5B0%5D=68.ARDLaJRQvJTYxy_O9wpGgle2j6MDJKQawH-qsVBHaFX_wogF5Bdw6IrpQHr9FGiS-653o4AzU0GUTFgNbYjjup1B33F8JHSCQzg3aMRnWBFwVJiKbd-9IplhduBGwwLwAeXiF-WKFeL5i4rPz68Ey3KM6RwJE20JZKRLbNXn1ZPukEh7vxegIRZKeKAzJWH0P2yZH-M-ebKIlbFxF_B5_4Ak73SzDqWp4ybVi0_r3Llvrzp4sUvI7KbokivtVrWF5p-X6PynUhdzqhPg35q91UP8qNSertY8KZRgQktC3EnjZ1gsSwEvQI_5TEwrj5Wn3GlmXEwTxFTOUAjYoM9AG04FnA
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Laatst bijgekomen bewoners 
 

 

April 2019 

Begin april is Kyra in de opvang gekomen, ze is 10 jaar. Ze 
kon niet langer bij haar baasje blijven door een verhuizing. 
Ze is herplaatst, maar dat is helaas niet goed gegaan, 
omdat ze daar niet gelukkig was. Dus moest ze terug naar 
haar vorige baas, maar dat kon niet. Dan naar het asiel, 
maar die eist een gezondheid verklaring van een dierenarts, 
dus dat heeft de eigenaar netjes gedaan. Maar toen 
begonnen de problemen, ze blijkt iets te hoge suiker te 
hebben, ook de fructosamine was een fractie te hoog. Nog 
geen suiker, maar wel een risico op suiker, ze is ook te dik, 
dus afvallen zou al erg helpen. Maar dit was een probleem 
voor het asiel, ze willen het risico niet lopen dat ze straks 
met een suikerkat opgescheept zitten. Dus dat ging niet door, maar wat dan?  

 Toen kwam ze bij onze stichting uit en kregen wij een mailtje met het verzoek of we Kyra 
konden opnemen. En omdat de situatie voor Kyra en de eigenaar zo verdrietig is, hebben we 
Kyra opgenomen.  Omdat Kyra al zoveel veranderingen in korte tijd had moet doorstaan, 
was ze in het begin alles behalve vriendelijk. Maar nu na een paar weken kalmeerde ze en ze 
loopt nu los tussen de andere katten en ik kan haar als ze het wil aanhalen.  

 Welkom Kyra je mag hier lekker je eigen gang gaan, er moet niets en er mag veel. 

 

Mei 2019 

Maak kennis met Chester, een kater van 12 jaar met 
diabetes. Hij is sinds enkele weken in de opvang, we 
kregen een noodkreet van een dierenarts. Chester 
zijn eigenaar is al op leeftijd en kan door 
gezondheidsklachten zijn suiker niet behandelen. Dat 
is heel erg verdrietig voor de eigenaar als je afstand 
moet doen van je geliefde kat. Maar de eigenaar 
gunde hem nog een goed leven. En dat krijgt hij in 
onze opvang, het gaat nu goed met hem. Toen hij hier 
aankwam, was hij een beetje benauwd, maar na een 
flinke antibiotica kuur is hij helemaal opgeknapt . 
Welkom Chester, we gaan goed voor je zorgen. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierenartsbezoekjes/ lappenmand 
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. 

 

 

21 januari 2019 

Maandag met Willem naar de dierenarts geweest, 

hij is niet fit, nog steeds is het derde ooglid zichtbaar. 
En de ontlasting is nog niet goed. De dierenarts vindt 
hem er ook niet fit uitzien, maar Willem geeft 
nergens pijn aan en heeft geen koorts. Toch is er 
iets....Bloed afgenomen voor pancreatitis test, 
gelukkig negatief. Ontlasting onderzoek: geen 
parasieten. Hij krijgt nu pijnstilling gedurende 2 
weken en zijn dieetbrokken minimaal 4 tot 6 weken 
en misschien moet hij er op blijven staan en heeft hij 
gevoelige darmen. Gelukkig is zijn ontlasting beter en 
hij oogt ook fitter speelt  en het derde ooglid is 
verdwenen. 

 

 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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2 maart 2019 

Gisteren lag er bloed in de opvang, maar van wie was 
het???  

 Verschillende katten nagekeken, niks en toen opeens 

Tommie: wat zie ik daar aan je poot....bloed.. 

nageltje weg of gescheurd. Dus hij heeft nu bench 
rust, het bloedt niet meer en het ziet er verder goed 
uit,  even in de gaten houden. Hij heeft gisteren wel 
een pijnstiller gehad, want zeer deed het wel. Oh, oh, 
pech vogel Tommie, maar gaat goed komen, hij ligt 
nu heerlijk te slapen. 

6 maart 2019 

Dit weekend zijn Willem en Blitsey over gegaan 

op Lantus insuline. Dat is een lang werkend insuline 
die zorgt er voor dat ze een hele tijd op een normale 
bloedsuiker spiegel zitten als ze goed ingesteld zijn. Ik 
kreeg ze niet goed ingesteld op de insuline die voor 
katten bedoeld is. En daar komt nog bij dat ze allebei 
nog zo jong zijn (5 jaar) en hoog suiker brengt veel 
schade toe aan bloedvaten en organen, net zoals bij 
ons mensen. We gaan er weer voor, gaat lukken, ze 
zitten nu al veel lager en constanter dan ze ooit 
gezeten hebben. 

 

 

8 maart 2019 

Donderdag weer met Loes naar de dierenarts 

geweest. Ze heeft weer zo'n last van haar bekje en ze begon zich kaal te likken bij de anus. 

 De anaalklieren zaten helemaal vol, dus dat was snel opgelost. Maar het bekje is een groter 
probleem, er komen toch nog wortelresten naar boven. De dierenarts heeft geprobeerd ze 
onder een roesje ze eruit te halen. Maar dat ging niet, ze gaf pijn aan, dus antibiotica mee en 
door met pijnstilling. Op 19 maart worden er röntgen foto's gemaakt en worden de 
wortelresten eruit gehaald. In de hoop dat dan deze ellende over is.  

  

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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21 maart 2019 

Vanmorgen met Valla naar de dierenarts geweest voor 

bloedonderzoek. Ze liet zich in alle rust pakken en in een 
reismandje doen, onderweg ook geen kik. Maar bij de dierenarts 
veranderde ze in een tijger...ik was al gewaarschuwd, ik zag het al 
in het verslag van de vorige dierenarts staan. En de eigenaar had 
het ook al verteld, dus nu bloedafname met een roesje.  

Morgen kan ik bellen, het gaat om de spiegel van phenobarb en 
lever en nierwaardes. Valla heeft epilepsie en heeft een paar 
aanvallen gehad die ik gezien heb, dus waarschijnlijk moeten we de 
phenobarb een beetje verhogen, maar dat heeft invloed op de 
lever, dus regelmatig moeten die waardes nagekeken worden. Ook 
omdat ze nog zo jong is, net 2 jaar, dus moet ze nog een hele tijd 
met haar lever en andere organen doen. 

23 maart 2019 

Update Valla, eindelijk we hebben een uitslag van de phenobarb, ze zit al op maximale 

waarde, dus verhogen kan niet. Over een paar weekjes leverwaardes na laten kijken, omdat 
de phenobarb schadelijk kan zijn voor de lever. 

Hoeveel pech kan je hebben? Er is iets mis gegaan met het bloed van Valla. Het apparaat 
heeft maar twee uitslagen gegeven: de sdma en phenobarb. Sdma was goed, phenobarb 
weet ik nog niet, er was geen referentiewaarde, dat komt maandag. Maar wat ook belangrijk 
is bij gebruik van phenobarb is de leverwaarde en die is er niet. En dat uitgerekend bij een 
kat die niet zo te behandelen is, maar alleen met een roesje. Wat jammer toch, we gaan het 
over een paar weekjes weer doen, eerst maar even pauze, want al die stress is niet goed. 

19 maart 2019 

Gisteren is Loes geopereerd aan haar gebit, er zijn röntgen foto's gemaakt en daarop was te 

zien dat er nog wortelresten zaten. Er zijn 7 stukjes eruit 
gehaald en volgens de dierenarts is nu alles verwijderd. 
Gisteravond heeft ze al een bordje eten op en vanmorgen 
weer met haar pijnstilling. Ze ligt nu heerlijk te slapen, de 
kanjer. 

29 maart 2019 

Eindelijk is Loes aan het opknappen, het is gaan 

ontsteken, dus ze heeft nu een antibiotica kuur. Tjonge, de 
arme lieverd ,wat een pijn. Van de tramadol werd ze 
stoned en wou niet eten, dus ze moest het met alleen 
novacam doen. Maar gelukkig ging ze wel eten, ondanks 
de pijn, maar het ergste is achter de rug, het kwijlen is ook 
gestopt. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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8 april 2019 

Vandaag met Ronja naar de dierenarts geweest en zoals ik al verwachtte moet ze aan haar 

gebit geholpen worden. Het is flink rood en een paar kiezen zijn aangetast. Wat is dat toch 
met die gebitten van katten. Dat wordt weer een flinke aanslag op de spaarpot.  

 De dierenarts heeft bloed afgenomen voor de senioren check ( oa nierwaardes), morgen 
kan ik bellen. Maar de afspraak is al gemaakt, 16 april gaat het gebeuren. 

11 april 2019 

Gisteren is Mac zijn gebit schoon gemaakt, gelukkig alleen wat tandsteen, prima gebit zat 

eronder. Hij kan er weer tegen. Nu nog inenten en we 
kunnen op zoek naar een nieuw huisje voor hem. Wel met 
een afgesloten balkon of tuin, want hij is graag buiten. 

16 april 2019 

Gisteren is Ronja 

aan haar gebit 
geopereerd, het 
was erger dan de 
dierenarts had 
verwacht. Er zijn 
acht kiezen 
getrokken, wat zal 
ze een pijn gehad 
hebben, maar 

gelukkig zijn ze eruit. Nu kan het alleen maar beter 
worden, gisteravond was het een zielig poesje. 
Maar vannacht heeft ze al een beetje gegeten en 
vanmorgen zag ze er al veel beter uit. Weer een 
beetje gegeten en nu lekker slapen. 

25 april 2019 

Gisteren met Poes naar de dierenarts geweest, ze heeft weer last van pancreatitis. Het eten 

ging steeds minder worden en je kan aan haar zien dat ze niet lekker is, ze gaat zich dan 
verstoppen. Dus nu weer medicijnen tegen misselijkheid en pijnstilling, enzymen door het 
voer en als ze zelf niet genoeg eet dwangvoeren. Als de medicijnen aanslaan, eet ze gauw 
weer zelf en kunnen de medicijnen afgebouwd worden, tenminste dat was de vorige keer zo. 
Katten met diabetes hebben vaak problemen met de pancreas, die levert de insuline, dus is 
er iets mis met dat orgaan. 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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30 april 2019 

Poes ligt bij de dierenarts, het is waarschijnlijk pancreatitis. Afgelopen donderdag naar de 

dierenarts geweest en ze heeft cerenia en pijnstilling gekregen. maar er zit niet echt grote 
vooruitgang in, ze eet een heel klein beetje. Ze gaan bloedonderzoek doen en waarschijnlijk 
een infuusje, de vorige keer knapte ze daar ook goed van op, duimen maar. 

Poes heeft geen pancreatitis, maar weer vocht bij de 
longen. Ik dacht het al, omdat ze niet opknapte.  Het 
bloedbeeld was goed. Op de foto was vocht te zien, 
ze geeft dat niet goed aan dat ze benauwd is, ging 
een beetje sneller ademhalen, dat was de vorige keer 
ook het geval, maar met een furosemide injectie en 
daarna hogere dosering tabletten was het gauw weer 
beter. Dus hopelijk deze keer ook. Ze blijft bij de 
dierenarts vannacht, ze starten ook antibiotica. Op de 

foto zagen ze ook spondylose in de rug. 

2 mei 2019 

Poes is ingeslapen (zie In memoriam) 

 

 

Baasje gezocht (zie website) 

                      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. 

   Januari  19,68   euro 

   Februari 16,65 euro 

   Maart  23,11 euro 

   April  33,81 euro 

   Mei  29,22 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!) 

Urn 
Al onze overleden katjes worden gecremeerd en de as gaan samen in een urn. De urn is 
beschilderd door ons oud bestuurslid Jannie. We zijn er erg blij mee, alle katjes voor altijd 
samen bij ons. 

 

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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Opknappen binnen en buiten  
 

Gisteren is de uitbreiding van de ren klaar gekomen met een mooi afdak tegen de regen en 

de zon. De katten en wij zijn er erg blij mee, nu nog inrichten en dan genieten. Dit hebben 

we kunnen realiseren door een gift van stichting SpecSavers steunt .  

  
 

Donaties (een greep uit de vele, waar we heel erg blij mee zijn …….                                                                                          

            

                             Familie Heijbroek 

         Familie van kat Bolle 

Kaat Je 

                                                                                                                                                                                                     

http://www.kansarmedieren.nl/
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Karin     Christine 

                           

                            Bianca  Bertus via het diabetesforum 

                                                                                    

                 

       Marieke Mona via het forum   Ingeborg 

http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

            

       Via het forum  Marilou   Ingeborg 

 

           

  Jenny via forum  Ineke O.   Ook van Marilou 

                          

      Twee krabpalen van Marjolijn 

http://www.kansarmedieren.nl/
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         Karin  Loes via het forum 

 

Dierendonatie                                          

14 Januari 2019 

Willem en Tommie hebben gevoelige darmen en doen het erg goed op dit dieetvoer. Willem 

heeft ook diabetes en Tommie heeft diabetes gehad, in deze 

brokjes zitten minder koolhydraten dan in andere brokjes. 

Dat is erg belangrijk voor allebei, ze lusten dat graag en ze 

zijn ook nog goed voor ze. 

                                   Dank aan alle donateurs!!!  

 

 

 

 

 

20 januari 2019 

Dit dieet voer is voor Blitsey, de nieuwkomer in de 

opvang. Blitsey heeft diabetes en last van blaasgruis. 

Omdat dieet voer niet goedkoop is, zijn we erg geholpen 

als we dit krijgen. 

http://www.kansarmedieren.nl/
https://dierendonatie.nl/
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            Januari 2019: spuitjes                 februari 2019: waterfontein februari 2019 Jip brokken 

 

                                              

 

maart 2019 

Ronja is een moeilijke eter, voor veel voer haalt ze haar neus op. 

Maar de blikjes Cosma Tonijn lust ze erg graag en dat mag ze van 

ons. Ronja is een lieverd met een flink rugzakje. Maar dit voer is 

niet goedkoop daarom is dit project gestart. 

 Ronja is erg blij met al dat lekkere eten bedankt lieve donateurs! 

maart 2019 

We hebben dit al eerder gevraagd, maar Willem en Tommie doen het zo goed op deze 

brokken dat we ze graag nog een poosje deze brokken willen geven. En omdat ze niet 

goedkoop hebben we nogmaals om een donatie hiervoor gevraagd. 

 Wat fijn dat de donateurs weer zo gul waren. Tommie en Willem kunnen weer heerlijk eten! 

 Dank jullie wel!!! 

 

16 april 2019 

Ronja is een van de katten bij stichting Kansarme Dieren en haar 

uitkijkpost voor het raam was echt aan vervanging toe! De oude 

stond echt op instorten. Ronja en ook andere katten (als ze de kans 

krijgen) mogen graag alles in de tuin in de gaten houden. Vooral de 

vogeltjes en buurkatten zijn erg in trek.  

Zie Ronja hier lekker liggen.  

Dankjewel donateurs!!! 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Toen Dia van Stichting Kansarme Dieren nog bezig was om de 

buitenkrabpaal in elkaar te zetten, lag er al meteen een kat in! 

Het is een hele mooie fijne plek geworden. Willem, Blitsey en 

Mac en ook de andere katten zijn er erg blij mee! Donateurs 

bedankt! 

 

 

 

 

Privé Inzamelingsacties via facebook 2018 

Verjaardagsinzamelingsactie 

 Yesse Pijpe, Jerney Stijnen, Natascha Gorter, Cissie Schellings, Dani Ella 

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

 

Acties 

         Paasactie 

Paasactie-actie-actie 

“ Elke dag feest 

 Voor elk kattenbeest” 

 Joost en de andere katten smikkelen van Felix Elke dag 

Feest. 

 10 zakjes kosten ongeveer 3 euro. 

 Wil jij meedoen aan de actie?  

 Dan kun je 3 euro overmaken op NL 96 TRIO 0198430434 

t.n.v. Stichting Kansarme Dieren in Tiel o.v.v. paasactie. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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 Of je kunt via de doneerknop meedoen. 

De totale opbrengst was 72 euro. 

Super bedankt!! De katten zijn er blij mee.  

Zaterdag 6 april 2019 

Vandaag met Dia, Saskia en Geertje ( bestuur 

Stichting Kansarme Dieren) op de Landelijke 

Dierenlotdag. 

Delano Koelman, onze fondsenwerver van 

het Stoffelfonds is er ook bij. 

 

 

 

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! 

Januari 2019 

Eindelijk is het zover we gaan van start. 

 Het Stoffelfonds is opgericht om eigenaren met beperkte financiële middelen voor de eerste periode 

te ondersteunen met middelen, zoals insuline en spuiten, en 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. 

http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

 Het Stoffelfonds maakt deel uit van de Stichting Kansarme Dieren te Tiel. 

 Klink op de link voor meer informatie en om steun aan te vragen. 

https://www.kansarmedieren.nl/stoffelfonds.php 

19 april 2019 

De eerste aanvraag voor het Stoffel fonds is binnen en goed gekeurd, het is een aanvraag voor 

langdurige ondersteuning. Dankzij jullie ondersteuning van het Stoffelfonds is dit mogelijk. 

 Voor wie ook graag wil helpen alle informatie staat op onze website: 

https://www.kansarmedieren.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

STICHTING KANSARME DIEREN 

WWW.KANSARMEDIEREN.NL IBAN NL 96 TRIO 0198430434 

Bedankt voor het 
lezen van onze 
nieuwsbrief! 

Wil je geen nieuwsbrief 

meer ontvangen? Meld je 

dan af bij  

info@kansarmedieren.nl 
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