
Van plan A naar plan B  
 
Het runnen van de stichting is zwaar… zowel geestelijk als 
lichamelijk. In de loop der jaren is de gezondheid van 
Annemieke en mij wel wat afgenomen,  waardoor het ons vooral 
de laatste vier jaren steeds zwaarder valt zeven dagen per week 
klaar te staan voor al die lieve snorrebaarden.  Bovendien 
behandelen we sinds 2010 katten met suikerziekte. Omdat het 
heel intensief werk is deze katten dagelijks tweemaal op vaste 
tijden van insuline te voorzien, is met vakantie gaan, zelfs voor 
een paar dagen, onmogelijk geworden. 

Sinds we in januari 2016 Anita, die al vanaf 1982 onze steun en 
toeverlaat is en tevens medeoprichter van de stichting, voor 17,5 
uur per week in vaste dienst konden nemen, kon zij ons samen 
met enkele vrijwilligers veel uit handen nemen, waardoor wij het 
wat makkelijker kregen. 

Helaas zijn enkele van onze vrijwilligers om gezondheidsredenen 
gestopt met het werk bij ons. Een enkele keer melden mensen 
zich aan om te helpen, maar die onderschatten vaak dat er met 
zo’n groot aantal poezen, waarvan vele onzindelijk zijn, heel 
hard gewerkt moet worden en haken dan ook weer af. 

Toen in de zomer van 2016 Patrycja zich als vrijwilliger  bij ons 
aanmeldde, was al heel snel duidelijk dat zij zich met hart en ziel 
inzette. Omdat zij werkloos was en dol op onze poezen, kwam ze 
ons vele ochtenden per week helpen en toen ze een tijdelijke 
baan kreeg, werd ze hier enorm gemist. Gelukkig kwam ze ons 
nog wel in de weekenden helpen. 

In januari stopte het werk van Patrycja weer en kwam ze tot onze 
grote vreugde weer vaker bij ons. Omdat zij een betaalde baan 
nodig had en zij zich inmiddels min of meer onmisbaar gemaakt 
had bij ons, liet ik door onze boekhouder uitrekenen of de 
stichting het zich financieel zou kunnen permitteren haar een 
contract aan te bieden voor 17,5 uur in de week. Dat bleek helaas 
niet het geval, want we zaten inmiddels ook in de procedure om 
het huis te kopen en realiseerden ons dat het kopen van het huis 
én het in dienst nemen van Patrycja niet allebei te verwezenlijken 
zouden zijn. 

Na een jaar van zeer trage onderhandelingen met de gemeente 
hebben we eind november een bod uitgebracht, gebaseerd op de 
zeer slechte staat van onderhoud van de woning en het feit dat de 
bodem ernstig vervuild is.  
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Helaas ging de gemeente hiermee niet akkoord en uiteindelijk kwamen zij pas in februari met 
een nieuw voorstel. Enkele dagen na dit voorstel bleek echter dat het huis na de koop 
automatisch als  dienstwoning aangemerkt zou worden, met gevolg dat wij een nieuwe 
huurovereenkomst zouden moeten tekenen, waardoor een normale huurovereenkomst met 
huurbescherming voor ons niet meer van toepassing zou zijn. 

Omdat wij in al die jaren dit werk geheel belangeloos gedaan hebben, is er dus nooit sprake 
geweest van een dienstverband met een salaris of wat voor vergoeding dan ook voor onze 
werkzaamheden.  Dit alles zou inhouden dat er voor Annemieke en mij geen enkele zekerheid 
meer zou zijn of wij in de toekomst de woning kunnen blijven bewonen, dus zouden wij 
misschien vroeg of laat op straat kunnen komen te staan. Dat mag toch niet de bedoeling zijn 
nadat we ons halve leven onze ziel en zaligheid voor de dieren hebben gegeven. Na veel 
wikken en wegen hebben wij besloten van de koop af te zien. Dit alles neemt niet weg dat we 
er behoorlijk ondersteboven van zijn geweest en het heeft dan ook echt wel enige tijd geduurd 
voor we ons herpakt hadden. 

Het blijft natuurlijk wel heel wrang dat ons plan A, de aankoop van het huis, niet kon 
doorgaan, want het was juist bedoeld om hiermee het voortbestaan van de stichting te 
waarborgen, zodat Anita eventueel samen met anderen ons prachtige levenswerk had kunnen 
voortzetten of dat zij in alle rust de tijd had kunnen nemen tot goede oplossingen te komen 
voor het geval dit nodig zou zijn. 

Na de oproepen in “Het Kattebelletje” van juni en december 2016 zijn er enkele zeer grote en 
ook diverse kleinere bijdragen om ons doel te verwezenlijken op onze rekening gestort. Dat 
heeft ons heel erg goed gedaan. 

De mensen die een bijdrage gestort hebben voor de aankoop van ons huis en dit terug willen 
ontvangen, verzoek ik contact met ons op te nemen. Het liefst schriftelijk of per e-mail, 
waarin naam, adres, rekeningnummer en hoogte van het geschonken bedrag vermeld staan. 
Wij zullen dan zo spoedig mogelijk het bedrag terugstorten, tenzij we het geld mogen houden 
voor plan B, waar toch ook een behoorlijk prijskaartje aan hangt en waarover ik nu het een en 
ander ga vertellen.  

Omdat de koop van het huis er nu niet meer inzat, maar we natuurlijk 
wel nog heel lang door willen gaan met het huisvesten van al onze lieve 
vriendjes, hebben we besloten alles op alles te zetten om alsnog onze 
fantastische vrijwilliger Patrycja een contract aan te bieden voor 17,5 uur 
in de week. Met de hulp van Patrycja en Anita is het voor ons niet zo’n 
ontzettend zware belasting en zijn wij in de gelegenheid het wat rustiger 
aan te doen, waardoor we het hopelijk langer kunnen volhouden. Met 
ingang van maart is Patrycja bij ons in vaste dienst gekomen en dat               
bevalt iedereen erg goed. 
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Omdat Annemieke en ik al jarenlang bij ons op de privé-verdieping rond de tien katjes van de 
stichting huisvesten, die heel veel zorg vragen, hebben we nu ook wat meer tijd voor hen. 
Daarbij blijft er nog werk genoeg voor ons over zoals naar de dierenarts en de groothandel 
gaan, de voorbereidingen voor de jaarlijkse open dag, het maken van de kattebel en nog een 
hele berg aan administratieve werkzaamheden. Want ook al ben ik nu 65 jaar, aan met 
pensioen gaan wil ik nog niet denken. 

Els  

 

Annemieke vertelt 

 
Er zijn mensen die van mensen houden en zich daarvoor inzetten en er zijn mensen die van 
dieren houden en zich daarvoor inzetten. Wij zijn van die mensen die zich voor de volle 
honderd procent inzetten voor de dieren en daarom is onze stichting er al zo lang. Omdat we 
dit met zoveel liefde doen, hebben we er ook zoveel. Wij zijn van die mensen die heel slecht 
nee zeggen. Er is altijd wel iets waardoor er nog één bijkomt en niet meer weg zal gaan.  
 

Sommige dingen raken ons erg 
diep, want van elk diertje wordt 
heel veel gehouden! 
 
Neem onze Bartje, hij is een van 
onze suikerkatjes die vanwege zijn 
ADHD vanaf zijn kittentijd bij ons 
verblijft. Daarbij was hij jarenlang 
vreselijk angstig voor mensen.  

 
Was…moet ik zeggen, want nu… twaalf jaar later is hij rustiger en niet zo paniekerig meer. 
Helaas kreeg hij begin 2016 suikerziekte en bedachten we een stappenplan. Na hem eerst 
enkele weken tweemaal per dag gepaaid te hebben met overheerlijke hapjes die we in een 
kennel serveerden, wonnen we zijn vertrouwen en konden we beginnen met de behandeling.  
Dat lukte en al na enkele maanden werd Bartje weer een heel gezonde kater. De laatste tijd is 
hij zelfs heel erg stout en trekt een lange neus naar ons als we hem willen pakken voor zijn 
prikjes.  
 
Dat boevige gedrag vergeven we hem graag, want we zijn veel te blij dat de behandeling zo 
goed aanslaat en ons hart maakt een sprongetje bij de gedachte dat we hem en nog zoveel 
andere katjes bij ons hebben kunnen redden.  
 
Het lijkt misschien een druppel op een gloeiende plaat, maar vergeet niet dat elk dier dat we 
kunnen redden, bij ons de hemel op aarde ervaart. En het raakt ons dan ook intens als er een 
katje is dat het ondanks onze volledige toewijding niet redt. Toch willen we tot in lengte van 
jaren doorgaan met dit prachtige werk. 
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               Adoptiepoes Poppetje  

van de hel in de hemel 
 
Er wordt hier beweerd dat ik een van de 
zieligste katjes ben die in al die jaren bij 
de stichting zijn opgevangen. In 
september 2014 werd ik helemaal onder 
de olie, ernstig ondervoed en op sterven 

na dood op het industrieterrein gevonden. Maandenlang is er voor mijn leven geknokt, maar 
uiteindelijk ben ik helemaal beter geworden. Toen ik zo vreselijk ziek was, moest ik mij wel 
zoet laten behandelen, anders zou ik zeker niet beter zijn geworden. Maar naarmate ik me 
beter ging voelen, werd ik ook schuwer en liet mij nauwelijks nog aanraken en dat maakte het 
heel lastig om voor mij een geschikt huisje te vinden. Uiteindelijk mocht ik hier blijven en 
ben ik wel een heel blij poesje geworden. Het leven is hier goed… alleen zoek ik nog een 
baasje op papier, die voor mij wat centjes wil overmaken. Al voor  € 0,50 per dag kunt u mij 
fanancieel adopteren. 
 
 

Voor 15,00 euro per maand kunnen wij Poppetje dagelijks voorzien van eten en een 
schone kattenbak. Wie wordt haar adoptieouder? Voor informatie kunt u Els bellen. 

Telefoonnummer: 0297-566285  of  06-12725071. 
 

 
Aandachtspunten  

 
 

De bezoekmiddagen voor 
adoptieouders zijn op zaterdag 5 

augustus en zaterdag 4 november van 
14.00 tot 16.00 uur. 

 
Kloppen uw gegevens nog?  Indien dit niet het geval is, wilt u ons dan uw nieuwe gegevens 

doorgeven?  Dat kan per post, telefonisch of via e-mail. 
 

Onze stichting is sinds 1 januari 2008 door de belastingdienst aangemerkt als 
Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit houdt in dat uw donaties/giften aftrekbaar zijn. 

 
Wij danken alle donateurs, adoptieouders, dierenartsen, vrijwilligers, kortom iedereen die het 

ons mogelijk maakt dit prachtige werk te kunnen blijven doen. 
      
Wij blijven enorm begaan met het welzijn van onze harige vriendjes. Zij rekenen op ons  

en wij rekenen op u en hopen dat u ons zult blijven steunen. 
 

Ook bij deze Kattebel hebben wij weer een acceptgiro ingesloten. Mocht u ons al 
gesteund hebben, dan kunt u deze uiteraard als niet ontvangen beschouwen. 


