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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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         november 2021 
Lieve lezer, 
Hier is alweer de tweede nieuwsbrief van 2021 met de wetenswaardigheden 
van de afgelopen maanden. 
We zijn heel blij dat jullie ons blijven steunen met likes (al bijna 1200!), 
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 
 
4 juni 2021 

Meisje 
 
 

Meisje is maar 6 dagen 

bij ons geweest, kwam 
broodmager binnen. 
Maandag bloedonderzoek 
laten doen en 
gezondheidscontrole door 
de dierenarts. De uitslag 
was niet goed, ze heeft een flinke hartruis en 
ritmestoornissen, problemen met de oren en 
torenhoge schildklier waardes. Donderdag vond ik 
haar ‘s morgens hevig benauwd, ik ben gelijk naar de 
dierenarts gegaan en daar is zij in de zuurstofkast 

geplaatst. Ze heeft een flinke dosis plasmiddel gekregen, maar dat hielp niet. Omdat het hart 
het niet meer aankon, hebben we haar laten inslapen. Vaarwel lieve meid, we hadden graag 
nog heel lang voor je willen zorgen. We blijven achter met een verdrietig gevoel. 
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28 september 2021 

Tommie 
 
 
 

Lieve, lieve Tommie vandaag hebben we afscheid van je moeten 

nemen. Het ging niet meer, het eten ging niet meer, een stukje 

lopen en dan weer liggen, het was op. Het hart was kapot en oh 
wat zullen we je missen, je mauwtje, hele verhalen vertelde je 
ons. Je was altijd zo aanwezig, het is stil..... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20 oktober 2021 
Rosso 
 

Lieve, lieve Rosso, we hebben gisteren afscheid van je 

moeten nemen. Je bent 15 jaar geworden, je bent begin 
van dit jaar bij ons in de opvang gekomen. Je bent van 
straat gehaald door Giovanni en zijn vrienden. Omdat je 
besmet was met aids kon je nergens heen en kregen wij 
een aanvraag om hem op te vangen, en dat hebben we 
graag gedaan.  
De laatste tijd werd je benauwd, we zagen je werken 
met ademen, eten deed je nog wel, maar het zat niet 
goed. Je schildklier kregen we opeens niet meer onder 
controle, ondanks verhogingen van de medicatie ging 
het niet dalen. De bloeddruk bleef ook hoog ondanks de 
maximale medicatie, je hart had het zwaar en werd 
opgejaagd.  
Gisteren zijn er röntgenfoto’s gemaakt en daaruit bleek 
dat je longen en lever weg gedrukt werden door een 
massa. Waarschijnlijk een tumor die snel aan het 
groeien is, in de longen waren ook vlekjes te zien die duiden op kanker. We wilden verder 
lijden voorkomen, daarom ook op advies van de dierenarts besloten tot euthanasie. Je ging 
heel rustig in mijn armen inslapen. Het is het laatste wat je nog voor een dier kan doen uit 
liefde voor het dier. Rosso was een hele speciale kat, die met zijn hele lieve karakter 
iedereen raakte. 
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Laatst bijgekomen 
bewoners 

10 juni 2021 

En kijk eens wie we daar hebben Luna, ze is helaas terug 

gekomen naar de opvang. Ze ging haar oude gedrag 
vertonen waarvoor ze al eerder in het asiel is 
teruggebracht. Ze gaat zonder aanleiding in de aanval, 
zodat de eigenaar bang voor haar wordt. Dit gedrag toont 
ze niet in opvang, maar blijkbaar wel als ze alleen bij een 
baasje is. Het is wel een katje met karakter, als ze schrikt of 
het staat haar niet aan dan komen de nageltjes. Dus lieve, 
ondeugende Luna blijft nu lekker bij ons wonen, dat is 
blijkbaar wat ze wil. Welkom weer Luna, we gaan goed 

voor je zorgen.                                                

12 juni 2021 

Maak kennis met nieuwe tijdelijke bewoners. Ze komen bij mensen vandaan die 2 konijntjes 
gekregen hebben. U raadt het al, het waren geen twee 
vrouwtjes, maar vrouwtje en mannetje. Toen waren er 
opeens 4 konijntjes..... en daarna te laat uit elkaar gezet en 
ja hoor toen hadden ze 6 konijntjes. 

We hebben 2 kleintjes overgenomen, dinsdag gaan ze naar 
de dierenarts om ingeënt te worden en te laten kijken wat 
voor geslacht ze zijn. Als ze groot genoeg zijn, worden ze 
gesteriliseerd of gecastreerd. Dan gaan we proberen ze te 
herplaatsen, niet in een klein hokje, maar met een nachthok 
en een grote uitloop. Welkom nijntjes, we gaan goed voor 
jullie zorgen. 

17 juni 2021 

Dinsdag met de twee konijntjes naar de dierenarts geweest 
om te enten en om het geslacht te weten.  

Ze zijn ongeveer 2 maanden oud, gezond en het zijn twee mannetjes, ze kunnen nog niet 
gecastreerd worden, dan moeten ze wat ouder en groter zijn. Ze zijn ingeënt en over 1 a 2 
maanden balletjes inleveren.  

En ze heten Harrie en Hannie, Kees en Koos. 

http://www.kansarmedieren.nl/
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14 juni 2021 

We hebben afgelopen 
maandag 3 Griekse 
stumpertjes van Schiphol gehaald. Onze hulp werd 
weer ingeroepen door onze Griekse vriendin. Maak 

kennis met Parki de slechtziende, Deaf die 

verschillende medische problemen heeft en besmet is met aids en Magoulakias die snottert 

en ook besmet is met aids. De eerste week zijn we al met Deaf en Parki naar de dierenarts 
geweest en er zullen nog verschillende behandelingen moeten volgen. Deaf staat op 
antibiotica en daar is hij al goed van opgeknapt, toen hij hier kwam liep het snot zo uit zijn 
neus. Zijn ene oor zit vol pus en andere vol oorsmeer en zijn gebit is om te huilen. Parki is niet 
blind, maar het restant van zijn oog moet verwijderd worden en netjes dicht genaaid. Op het 
andere oog zit een oude beschadiging wat nog kan verbeteren. In Griekenland dacht de 
dierenarts dat hij blind was, maar dat is hij niet. Daarom moeten we onze financiën opkrikken, 
want onze dierenarts gaat dit niet allemaal voor niets doen. 

18 oktober 2021 

Vrijdag is McFlurry hier gekomen, hij komt van 

Dierenopvangcentrum HoKaZo en hij heeft diabetes. Het 
asiel heeft zijn best gedaan om hem te behandelen, maar 
het duurde te lang. Het vraagt veel van het personeel om 
elke 12 uur te spuiten, ze hebben hun best gedaan, maar 
het werd moeilijk. Wij waren ook benaderd om hem op te 
vangen, maar op dit moment is het onmogelijk, we zitten 
vol. Er komen nog 2 Griekjes en een ander diabeteskat van 
een dierenarts. Maar er is een ander opvang gevonden 
Stichting Hanna, Dierentehuis de Achtste Hemel, daar kan 
hij over een paar weken heen. Daarom vangen we hem 
deze paar weken op, zodat McFlurry daarna naar zijn 
nieuwe huisje kan gaan. Het is een ontzettend lieve kater 

die een nieuwe kans zo verdient. 

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

 

 

23 oktober 2021 

Maandag zijn we naar Schiphol gereden om deze twee 
schatjes uit Griekenland op te halen. 

Welkom Janine en Jasmine! We gaan goed voor jullie 

zorgen. 

 

 

 
21 november 2021 

Welkom Gipsy, je bent eind oktober bij ons gekomen. Je 

kreeg de diagnose diabetes en kon niet verzorgd worden 
door je eigenaar. Er werd bij de dierenarts afstand van je 
gedaan en je ging tijdelijk naar een dierenartsassistente. 
Ondertussen werd er contact met ons opgenomen of wij 
Gipsy konden opvangen. En dat kon, we hadden net 
afscheid genomen van Tommie, dus er was weer een 
plekje vrij. 
Gipsy is 13 jaar, hij heeft diabetes, artrose en neuropathie, 
en hij heeft sinds kort ook last van een oorontsteking. Daar 
heeft hij nu antibiotica voor, hij moet komende maandag 

weer voor controle naar de dierenarts. 
Gipsy is een ontzettend lieve kater, die zich al helemaal thuis voelt in de groep. Welkom 
Gipsy, we gaan goed voor je zorgen. 

 

 

 

 

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

20 mei 2021 

Dinsdag met Ronja en Rosso naar de dierenarts 

geweest, Rosso voor inenten en bloedonderzoek voor 
zijn schildklier. Zijn schildklierwaardes waren weer te 
hoog, dus medicatie verhogen. Zijn gebit moet ook 
schoon gemaakt worden, dat gaat 31 mei gebeuren. 

Ronja is weer aan het afvallen en haar vacht aan het 

plukken. Er is ook bloed afgenomen, de uitslag is wat 
zorgelijk. Ze heeft bloedarmoede en de 
ontstekingwaarden waren te hoog. En ze had hoog 
suiker, dus gelijk een fructosamine test laten doen, die 
was nog goed, maar op het randje. Dat moeten we dus in de gaten houden, ze heeft nu een 
antibioticakuur en ik ga verder met de atopica en novacam voor de chronische ontsteking in 
haar bekje. Over 4 weken gaan we weer kijken of het bloedbeeld verbeterd is. 

22 mei 2021 

 

Gisteren met Tommie naar de dierenarts geweest. Hij 

rochelt weer ondanks de bisolvon die ik al een poosje geef. 
De dierenarts heeft hem onderzocht en de longen klinken 
niet goed. Er zijn röntgenfoto’s gemaakt en daaruit blijkt 
dat hij astmatische bronchitis heeft. Hij krijgt een 
antibioticakuur en hij moet puffen met flixotide. 

 

13 juni 2021 

Gisteren met Hannie naar de dierenarts geweest, ze heeft 

een beschadiging 
op haar oog. Er zit 
een grijze vlek 

met veel bloedvaten, dat wijst op dat het al langer 
zit. We hebben er niets van gemerkt, geen traanoog 
en knijpen met het oog. We moeten 14 dagen 4 x 
daags zalven, daarna weer op controle komen. 
Omdat ze het eerder heeft gehad zijn we extra 
voorzichtig. De roze vlek onderaan de foto is mijn 

vinger       
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26 juni 2021 

Maandag gaat Deaf naar de dierenarts, hij wordt aan zijn gebit geholpen en de oren worden 

uitgespoeld. Hopelijk vinden ze geen nare dingen. Duimen maar ..... 

 

29 juni 2021 

We zijn boos en verdrietig, onze Griekjes hebben onnodig heel erg veel pijn geleden. 

Gisteren is Deaf naar de dierenarts geweest voor zijn oren en gebit. En het was om te 

huilen....alle kiezen en hoektanden afgebroken of afgezaagd. Hij is in Griekenland behandeld 
voor zijn gebit, tja zo ben je snel klaar. Onze dierenarts heeft 
alle restanten van de tanden en kiezen en de wortels moeten 
verwijderen. Hij heeft nog een hoektand die was nog goed, de 
rest is eruit of eigenlijk de restjes. Als dit een normale zaak in 
Griekenland is, dan heb ik nog meer medelijden met de dieren 
die daar leven. 

En dan de oren, één zat vol pus en de andere vol oorsmeer, 
toen dat verwijderd was bleek in elk oor een poliep te zitten. 
Eén poliep is verwijderd, die kon de dierenarts eruit schrapen. 
De andere moet dieper weggehaald worden, dat kon niet meer 
want Deaf was al lang onder narcose, dan werd het gevaarlijk. 
Dus dat moet een andere keer. Hij heeft gelukkig vannacht wel 
gegeten, maar oh wat is hij zielig, logisch alles in zijn bekje is 
gehecht of ligt open en dan zijn oren.....  

 

6 juli 2021 

Vandaag met Sjors en Tommie naar de dierenarts geweest, voor een jaarlijkse checkup en 

inenten. Tommie is weer wat afgevallen, hij eet slecht, dus dat was te verwachten. We gaan 
ons best doen om hem beter te laten eten. Voor de rest is alles in orde. 

Sjors had, wat ik al gezien had, weer een flink ontstoken bekje, dus vrijdag gaat alles eruit. 
Dan over 2 weken zijn inenting. 

 

8 juli 2021 

 

Magou is weer terug, alles is eruit, 12 snijtanden,4 

hoektanden, 5 kiezen. En er zijn dental röntgenfoto’s 
gemaakt en op oude extractieplaatsen zijn nog 
wortelresten verwijderd. Hij heeft pijnstilling en antibiotica 
injectie gekregen. Nu tijd om te herstellen, de ellende en 
pijn in zijn bekje is over een poosje helemaal weg. 
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9 juli 2021 

Vandaag is Sjors aan de beurt voor een gebitssanering, alles wat hij nog heeft gaat eruit. 

Het is net zoals bij de mens, diabetes en gebit, dat gaat niet zo lekker. 

10 juli 2021 

Met Sjors gaat het weer goed, hij eet weer en 

loopt alweer los in de opvang. Nog wel pijnstilling 
en 8 dagen vieze antibiotica. 

12 juli 2021 

Vandaag weer met Magou naar de dierenarts 

geweest, hij eet niet na zijn gebitsbehandeling. De 
medicijnen krijg ik er ook niet in, hij is zo sterk en 
wringt zich in alle bochten. En dan krijgt hij het 
benauwd en een bloedneus, dus dat gaan we niet 
meer doen. De dierenarts kon ook niet in zijn bek 
kijken hoe dat eruitziet. Hij heeft zijn pijnstilling en 
antibiotica per injectie gehad, en morgen moet hij 
er weer heen om onder een roesje in zijn bek te 
laten kijken en een biopt te laten nemen van zijn dikke klieren. En ook weer medicatie te 
krijgen door een injectie. 

Ik heb hem net wat eten gegeven en gelukkig heeft hij wat gegeten, pff wat een zorgen 
weer. Na al die ellende in Griekenland gun ik hem nog zo een goed leven het is een lieverd, 
alle Griekjes trouwens ondanks alles. 

18 juli 2021 

Het gaat wat beter met Magou, we moeten elke dag naar de dierenarts voor zijn injecties, 

antibiotica en dexamethason. Onze geweldige dierenarts en de assistente van Dierenkliniek 
Tiel-Drumpt hebben altijd tijd voor onze dieren. Zelfs in het weekend kan Magou de injecties 
krijgen, ondanks dat ze geen dienst hebben. De uitslag van de biopt die genomen is van zijn 

dikke klieren is helaas niet gunstig. Hij heeft 
lymfoom, daar krijgt hij de dexamethason voor. Het 
gaat gelukkig om een niet snelgroeiende vorm van 
kanker. We gaan er alles aan doen dat hij hier nog 
een goede tijd heeft. 

25 juli 2021 

De afgelopen 2 weken elke dag met Magou naar 

de dierenarts geweest voor zijn injecties. Vrijdag 
was voorlopig de laatste dag, zijn bekje ziet er al 
veel beter uit en hij eet goed. Daarom heeft hij nu 
een corticosteroïden injectie die 2 weken werkt 

http://www.kansarmedieren.nl/
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gehad en krijgt hij antibiotica door zijn eten. Het is een palliatieve behandeling, maar zolang 
hij eet en nog speelt gaat het goed, hij kan niet meer beter worden. Maar we hopen dat hij 
nog een lange goede tijd hier gegund is. 

4 augustus 2021 

Gisteren met Hannie naar de dierenarts geweest 

voor controle van haar oog en ook haar bloed. Het 
oog is nog steeds niet goed, we hebben al 4 weken 
gezalfd en toen 1,5 week gestopt in de hoop dat het 
dan wat beter wordt. Maar dat is niet gebeurd, de 
traanproductie is getest en dat is wat weinig, dus 
kreeg ik speciale oog zalf mee en moet ik beide 
ogen zalven. Het goede oog had ook weinig 
traanproductie. 
Verder ziet ze er rommelig uit, de vacht wordt niet 
zo goed verzorgd en ze is wat benauwd. En ze eet 
ook niet goed. Bloed laten nakijken en dat is goed, 
maar de globuline is wat verhoogd, dus er speelt 
wel iets van een ontsteking. 
Morgen worden er röntgenfoto’s gemaakt van de longen of daar iets speelt. Duimen maar 
weer voor het oude meisje. 

 

5 augustus 2021 

Gisteren met Brokkie naar de dierenarts geweest, hij heeft last van zijn rechteroor en het 

oog traant. Zijn oor zit vol met oorsmeer en prut en zijn ogen zijn ontstoken, voor 10 dagen 
oogdruppels en oorzalf meegekregen en dan weer controle. 

10 augustus 2021 

Vrijdag is Deaf geopereerd aan zijn poliep in zijn 

oor. Het was een zware operatie, maar als het goed 
is, is de poliep helemaal verwijderd. Hij moet 14 
dagen met een kap om leven en dat is niet leuk. Na 
14 dagen moet hij voor controle naar de dierenarts 
en als het goed is mag dan de kap af. Het eten met 
een kap was even wennen, maar dat gaat nu ook 
goed. Alles komt goed lieverd, je bent van die 
ellendige poliep af die pijn en ontstekingen 
veroorzaakt. 
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11 augustus 2021 

Op de foto zie je een happy Blitsey, helaas is dat niet 

altijd zo. Hij heeft regelmatig pijnaanvallen en 
misselijkheid, hij heeft daar al heel lang last van. Ook bij de 
dierenarts waar hij in de opvang was voordat hij bij ons 
kwam. Deze week was het weer zover, niet eten, 
overgeven diarree, hij is al verschillende keren getest op 
pancreatitis, maar steeds negatief. En ik krijg hem ook niet 
goed ingeregeld op de insuline. 
Maar we moesten wat, zo kon het niet langer, cerenia 
tabletje en injectie hielpen ook niet deze keer. 
Gisteren is er een echo gemaakt en die gaf aan dat zijn 
pancreas (alvleesklier) veel te groot is en er vreemde 
structuren in zitten. Waarschijnlijk een tumor, een biopt is 
geen optie dan moet hij open gemaakt worden met alle 

gevolgen van dien. En wat kan je met het resultaat.... 
Hij krijgt nu cerenia , temgesic tegen de pijn en emperid en dat helpt hij, eet weer en geeft 
niet over. We gaan goed voor hem zorgen en hopelijk blijft het nog een hele tijd goed gaan. 

13 augustus 2021 

Gisteravond sprong Magou bij zijn vriendje Deaf in de 

kooi om hem te troosten. Hij heeft nu behalve zijn 
geopereerde oor ook een ontsteking in zijn andere oor. 
Gisteren naar de dierenarts geweest en oorzalf 
meegekregen. Hoeveel pech kan je hebben, maar gelukkig 
troost Magou hem, de lieverd. 

17 augustus 2021 

Vandaag moest Brokkie voor controle naar de 

dierenarts. Zijn ogen zijn goed opgeknapt, maar de 
oren moeten nog even verder gezalfd worden. Sorry 
lieve Brokkie, je kan wel zien dat hij hier niet blij mee 
is. Over 14 dagen weer controle. 

21 augustus 2021 

Met Hannie gaat het weer redelijk, vorige week 

dacht ik dat we afscheid moesten nemen van Hannie. 
Ze was erg benauwd en haar oog wou niet genezen. 
Deze week weer op controle geweest en door de 
oogdruppels is de glaucoom in haar oog onder 

controle. Ze is niet meer benauwd, dus de antibiotica doet zijn werk. Ze is kwetsbaar door 
haar kwaaltjes en diabetes en natuurlijk haar leeftijd ruim 16 jaar, maar we doen ons best 
om haar nog een goede tijd te geven. 
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27 augustus 2021 

Sjors heeft een heftige pancreatitis, hij is al een poosje aan het afvallen, de reden is 

onbekend tot nu toe. Begin van de week ging hij zich verstoppen en weinig eten. Dinsdag 
naar de dierenarts geweest, ik had hem maandag al metacam gegeven, want hij voelde erg 
warm aan. Bij de dierenarts had hij ondanks de metacam over de 40 graden koorts. Er is 
bloed afgenomen en later op de dag volgde de uitslag. Hij heeft lichte bloedarmoede en de 
ontstekingswaarden waren erg hoog. De IPL test was abnormaal dus positief, verder was zijn 
kalium wat laag. Dus gelijk gestart met cerenia, temgesic en ook weer metacam tegen de 
koorts en antibiotica. Woensdag moest hij de hele dag bij de dierenarts aan het infuus, 
gelukkig had hij vannacht zijn eten op en vanmorgen heeft hij ook gegeten. Kalium was 
vanmorgen weer goed, ik heb hem gisteravond kalium door zijn eten gedaan. 
Het gaat nu gelukkig weer goed met het mannetje, hij krijgt nog wel zijn medicatie, want dit 
is niet zomaar opgelost. 

29 augustus 2021 

Hoeveel pech kan je hebben, het gaat weer redelijk goed met 

Sjors, hij eet weer goed en heeft weinig pijn meer. Maar toen 

ontdekte ik gisteren een grote bult op de plek waar bloed 
geprikt is. Hij heeft er zo te zien geen last van, het voelt week 

(vocht, pus), morgen maar weer naar 
de dierenarts. 

31 augustus 2021 

Parki is gisteren geopereerd, het 

restant van het zwaar beschadigd oog 
is verwijderd. Het gaat goed met hem, 
hij moet 14 dagen een kap om, dat wordt wel zwaar, maar dan is hij 
ook helemaal gezond. 

1 september 2021 

Brokkie ziet er een beetje 

rommelig uit, hij had nog steeds last 
van zijn oren. De oorzalf die hij 

moest hebben is erg vet en dat heeft hij met poetsen goed 
verspreid over zijn koppie. Donderdag weer controle of het 
nu eindelijk over is. 

13 september 2021 

Sjors is weer hersteld van zijn pancreatitis aanval. Wat wel 

zorgelijk is dat hij nog steeds afvalt. Dus daar gaan we nu 
naar kijken waar dat aan ligt. 
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17 september 2021 

Onze Tommie is al maanden aan het sukkelen, we hebben verschillende bezoekjes aan de 

dierenarts afgelegd. En hij heeft verschillende onderzoeken gehad, daaruit bleek een 
bronchitis, maar hij blijft afvallen en zit niet goed in zijn vel. Deze week ging het opeens heel 
snel, ik zag zijn buik dik worden, dus weer naar de dierenarts. En daar bleek zijn hart heel 
slecht, hij heeft ritmestoornissen en een slechte pols. Bij eerdere controles had hij een 
hartruis, maar niet dramatisch. Het vocht in de buik is helder, 
dus komt het van het hart dat niet goed functioneert. Dus nu 
zorgen dat het vocht afgevoerd wordt en maandag een echo 
van het hart laten maken om te kijken wat er precies aan de 
hand is en kijken of we het met medicatie kunnen 
verbeteren. Het wordt een spannend weekend, raakt hij het 
vocht kwijt? Dat is essentieel, duimen jullie mee. Hij heeft 
vanmorgen goed gegeten, dat geeft weer een beetje moed. 

22 september 2021 

Maandag heeft onze Tommie zijn hart echo gehad, gelukkig 

was zijn dikke buik verdwenen door de plastabletten. Maar 
zoals verwacht werden de dierenarts en dus ook ikzelf niet 
vrolijk van de echo. Onze lieve man heeft zwaar hartfalen en heeft waarschijnlijk niet lang 
meer te leven. Op dit moment dankzij de medicijnen gaat het nog goed. Hij eet weer goed 
en is redelijk actief, maar dat kan helaas met de dag veranderen. 

28 september 2021 

We hebben met verdriet afscheid moeten nemen van Tommie 

1 oktober 2021 

Sjors is nog niet helemaal hersteld, hij is vermagerd en zijn suiker is ontregeld. Hij krijgt nu 
een voedingsvoedingssupplement voor zijn darmen, in de hoop dat de diarree overgaat. Dat 
komt waarschijnlijk door de pancreatitis. 

15 oktober 2021 

Onze lieve Rosso is opeens een zorgenkindje geworden. 

Gisteren weer voor controle geweest voor zijn schilklier, 
ondanks de verhoging van de medicatie is de waarde 
niet verlaagd. Zijn hart gaat als een gek te keer. De 
eerste tijd waren zijn waardes goed, maar ondanks dat 
hij in gewicht was aangekomen, was bij de meting de 
waardes weer flink verhoogd. Dus nu ondanks medicatie 
verhoging is de waarde hetzelfde gebleven. De 
dierenarts gaat overleggen wat nu te doen. Het kan iets 
neurologisch zijn, omdat zij pupillen ook altijd 
verschillend zijn.....we wachten bezorgd af..... 

http://www.kansarmedieren.nl/
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20 oktober 2021 

We hebben met verdriet afscheid moeten nemen van Rosso 

31 oktober 2021 

Afgelopen donderdag met Parki naar de dierenarts geweest, hij heeft erg ontstoken 
tandvlees. Hij krijgt nu antibiotica en pijnstilling, 9 november wordt het grootste gedeelte 
van het gebit getrokken. 

7 november 2021 

Minous is naar de dierenarts geweest, ze eet niet goed 

en staat met een erg bolle rug. Het is bekend dat ze 
artrose heeft in de rug. Gelijk seniorencheck laten doen, 
op de foto wordt er bloed afgenomen. Minous is niet de 
makkelijkste, daarom moest het met snuitje op, ze deed 
het heel goed. Het bloed was verder niet veel bijzonders 
te zien, alleen ureum iets verhoogd. Daarom is er een 
paar dagen later een echo gemaakt en steriel urine aan 
geprikt. Dat is onder een klein roesje gedaan, want dat 
was toch te veel gevraagd. De blaas zag er goed uit, een 
nier was klein en wat verkalkt. In de urine zitten veel 
ontstekingscellen en wat bloed, geen gruis gelukkig. De 
urine wordt op kweek gezet om te kijken welke antibiotica 

het beste aanslaat. Het probleem speelt al heel lang bij haar, daarom het nu maar goed 
aanpakken. We zijn alvast gestart met een antibiotica in afwachting van de uitslag. 

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!) 

 

 

 

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! 

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/kansarmedieren/?__cft__%5b0%5d=AZXgGv3L-5g4zn3prv5hulfZcksOGhny1g3NVDMJcVB0CrIUJdvOJiAkUNhrO7LNvwpmlAZ1HYNjO1zwEGvYJZwKb7GDnhuQRjkDVxNINjoWfuyaG-SnaeiP6RarvJXWxulilnmpSBtTyOcnPcKbAhbaVygh2aJNA1mR-tu_sw0R2MD3ZJGBA56RJ9hN7BCLGrk&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/kansarmedieren/?__cft__%5b0%5d=AZXgGv3L-5g4zn3prv5hulfZcksOGhny1g3NVDMJcVB0CrIUJdvOJiAkUNhrO7LNvwpmlAZ1HYNjO1zwEGvYJZwKb7GDnhuQRjkDVxNINjoWfuyaG-SnaeiP6RarvJXWxulilnmpSBtTyOcnPcKbAhbaVygh2aJNA1mR-tu_sw0R2MD3ZJGBA56RJ9hN7BCLGrk&__tn__=%3C%2CP-R
https://www.facebook.com/zooplusnl/posts/10156750149635550
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Donaties (een greep uit de vele, waar we heel erg blij mee zijn !!)                                                                                     

     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                        

                                                                

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/


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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                

 

                          

 

 

 Donatie Stichting Rijpickerwaard, gedeeld door en met Stichting Beertje 
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Dierendonatie                         

                 

Mei 2021 

 

 

Opvangkatten Rosso en Tommie hebben nierfalen, 

dus is er speciaal nier-dieetvoer nodig. Aangezien de 

kosten hoog zijn om chronische zieke katten op te 

vangen, is Stichting Kansarme Dieren erg geholpen met 

deze nieuwe voorraad (en Tommie kan niet wachten 

zoals je kunt zien). Heel veel dank aan de donateurs die 

dit mogelijk hebben gemaakt! 

  

 

 

juli 2021 

Koolhydraat vrije brokken 

 

                                                                     

 September 2021 

Spuiten 

 

 

 

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

Verjaardagsinzamelingsactie 

Marielou, Najat, Ivana en Tabitha 

Allemaal heel erg bedankt dat jullie ons gekozen hebben als 

verjaardagsdoel!! 

Acties 

Veiling 
In juni is er 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”.” 

 

Yeah!! 

De opbrengst van de veiling is bekend. Hannie mag het als oudste vertellen. 

Geweldig dat jullie hebben geboden op de leuke artikelen en 

dit bedrag bij elkaar hebben verzameld.  

Dierenlot verdubbelt dit bedrag en zo komen we boven de 

1000 euro uit. Dat is toch super! De helft is voor de Stichting 

en de andere helft voor het Stoffelfonds - Onderdeel van 

Stichting Kansarme Dieren  

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. 

 

 

 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Mei 2021 

Griekenland 

Tikkie              

We hebben contact met mensen in Griekenland die zwerfkatten opvangen. Regelmatig hebben ze 

katten die besmet zijn met FIV en ook andere klachten bv blind/ doof enz. Deze katten zijn kansloos 

in Griekenland om geplaatst te worden. Daarom komen er regelmatig katten naar Nederland die wij 

vaak toch kunnen herplaatsen. Denk aan Biscuit en Smurf. Wij willen graag de kosten betalen van de 

vliegreis van 3 katten, omdat de mensen in Griekenland alles uit eigen zak betalen. Daarom deze 

vraag, want wij zijn ook afhankelijk van giften, de kosten zijn ruim €300. De bijdrage kan ook 

rechtstreeks op onze rekening gestort worden, NL96 TRIO 0198 4304 34, ten name van Stichting 

Kansarme Dieren ovv Griekenland.        

Update: 

Jullie hebben in totaal voor 200 euro gedoneerd, fantastisch, daar 

hebben wij Magou, Parki en Deaf voor laten overkomen! 

Augustus 2021 

Griekenland in brand 

Update: 

We hebben meer dan 600 euro kunnen overmaken! En daar zijn 

o.a. vervoersmandjes van gekocht. 

Reactie van Flora: 

We used the money from the donation to buy a lot of 

carriers and 3 big crates as volunteers and the Alma Libre 

are going over the burning and search for alive animals. 

They no longer have even one carrier to take a new animal. 

I also gathered some collars and leashes and some foldable 

bowls for the water. 

Actie Griekenland: 

“Griekenland staat in brand en wij kregen als Stichting een noodkreet van Flora, van wie wij onlangs 

wij 3 katten hebben geadopteerd, Malou, Deaf en Parki. 

Flora is vrijwilliger bij Alma Libre - Hellenic Animal Rescue een rescue team dat momenteel dieren in 

de frontlinie uit de brandhaarden opspoort en opvangt. En eigenaren opspoort. Zij hebben dringend 

materiaal nodig, zoals transportboxen, halsbanden, honden en kattenvoer, medicijnen om de 

opgevangen dieren gelijk hulp te bieden ter plekke en in de opvang. 

Wij willen met deze crowdfunding geld ophalen, zodat zij deze spullen kunnen kopen. 

Wil je meehelpen en een bijdrage storten? Dat zou geweldig zijn! 

bankrekening NL96 TRIO 0198 4304 34, ten name van Stichting Kansarme Dieren ovv Griekenland . 

Dan zorgen wij dat het geld naar hen overgemaakt wordt.” 

http://www.kansarmedieren.nl/
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Dierenlot digitale collectebus 

 

In oktober hebben jullie voor 

meer dan 1000 euro in onze 

collectebus gestort. Dat is 

door Dierenlot verdubbeld 

en wij zijn superblij met dit 

bedrag! 

 

 

 

 

Voorjaar 2021 

De Landelijke Dierenlotdag ging helaas niet door vanwege de coronacrisis……. 

 

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. 
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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/  
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meer ontvangen? Meld je 

dan af bij  

info@kansarmedieren.nl 

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

