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Doelstelling
Stichting Kitty-Cat is een bekend begrip in Winterswijk en omstreken. De stichting bestaat
sinds 2015 en is in de loop van de jaren groot geworden. De stichting is volledig afhankelijk
van de vele vrijwilligers. De doelstelling van stichting Kitty-Cat is om de populatie zwerfkatten
in de gemeenten Aalten, Oost Gelre en Winterswijk te verminderen op een katvriendelijke
manier.
De doelstelling wordt door het huidige bestuur als volgt omschreven:
1. Volwassen poezen en katten worden door de dierenarts geneutraliseerd (castratie of
sterilisatie), alvorens ze teruggeplaatst worden. Zo voorkomt de stichting een
aanzienlijke toename van het aantal katten op de in de regio gelegen boerderijen.
Tevens wordt de zwerfkattenpopulatie in de dorpen en gehuchten verminderd. Door
het vangen en plaatsen van wilde katten.
2. Kittens die verwilderd of wild zijn worden opgevangen door, bij de stichting
aangesloten, gastgezinnen. De kittens worden gechipt, gesocialiseerd en
gecontroleerd op ziektes. Indien nodig brengt het gastgezin de kittens naar de
dierenarts en draagt zorg voor de behandeling. Alle kittens en katten worden geënt,
gechipt en nagekeken door een dierenarts. De kittens blijven bij het gastgezin tot de
plaatsing bij een “forever home”. Soms blijken katten en kittens te verwilderd om in
huiselijke omgeving te plaatsen. Er wordt dan een geschikte plek gezocht in een
landelijke omgeving.
Alle kosten tijdens de opvang worden door de stichting gedragen. Het geld hiervoor wordt
geworven door donaties, sponsoring en de vergoeding bij plaatsing.
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Werkzaamheden stichting
Bij binnenkomst wordt de gezondheid van een kat gecontroleerd. Er wordt gekeken naar
lichaamsgewicht, vacht, staart, oogslijmvlies, oren, gebit en tandvlees, neus, geslacht, anus,
nagels, adem en pols. Ook wordt de temperatuur van de kat gecheckt. Vervolgens krijgt de
kat een ontwormings- en ontvlooiingsmiddel. Voordat katten geplaatst worden bij een
gastgezin wordt deze gechipt.
De gastgezinnen zijn verantwoordelijk voor de zorg en de socialisering van de katten. Indien
nodig is het gastgezin ook verantwoordelijk voor de behandeling tijdens ziekte. Voor katten
geplaatst worden gaan ze naar de dierenarts voor een gezondheidscheck en de 1e enting.
Katten ouder dan 4 á 5 maanden worden geneutraliseerd.
Katten die ziek binnenkomen worden eerst aangeboden bij de dierenarts en vervolgens
behandeld in het gastgezin. Ondanks alle zorg en medicatie kunnen we helaas niet
voorkomen dat enkele katten komen te overlijden.
Plaatsing
Katten worden vanuit het gastgezin geplaatst in hun “forever home”. Het gastgezin maakt
foto’s en een bijpassend verhaaltje bij de kat die op diverse websites aangeboden wordt. Er
vindt eerst een telefonische screening plaats alvorens een eventuele nieuwe eigenaar in het
gastgezin bij de kat mag komen kijken. De plaatsing wordt gedaan door onze plaatsers
(vrijwilligers bij de stichting) om te voorkomen dat de katten in een onveilige situatie
geplaatst gaan worden. Nieuwe eigenaren tekenen een contract waarin ze onder ander
verplicht worden om:
- Katten te laten neutraliseren. Er mag niet gefokt worden met katten die bij de
stichting vandaan komen.
- Katten voor de 2e enting naar de dierenarts brengen indien dit niet gebeurd is tijdens
de opvangperiode.
- Te zorgen voor een veilige omgeving voor de kat. Denk aan o.a. andere huisdieren
en inrichting van de woning.
De stichting vraagt aan nieuwe eigenaren om één week na plaatsing mevr. Heutinck bericht
te doen over het welzijn van de katten in de nieuwe omgeving. De stichting is bereid katten
terug te nemen indien de plaatsing niet naar wens verloopt.
De aangeboden katten worden momenteel gemakkelijk geplaatst.
Er is veel belangstelling voor de aangeboden kittens en de oudere katten. We plaatsen
katten door het hele land, België en Duitsland.
Vrijwilligers
Vrijwilligers melden zich aan via Facebook, de Website, een oproep van de stichting en
mond-tot-mondreclame. Momenteel zijn er 33 vrijwilligers actief voor de stichting. Vrijwilligers
zijn bij ons werkzaam als gastgezin, administratief, vervoer katten/donaties, vangen van kat
en hulp bij de opslag van voorraden.
De vrijwilligers kunnen kleren krijgen waarop het logo van de stichting staat. Er wordt dan
verwacht dat vrijwilligers die werk uitvoeren voor de stichting deze kleren dragen. Dit om
duidelijk te maken dat deze mensen vanuit de stichting werken.
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Jaarcijfers
Op 1 januari 2021 waren er nog in
34
aanwezig katten
309
opgenomen
___________
343
totaal verzorgd in 2021
Er zijn totaal 142 katten geneutraliseerd waarvan 69 katers en 73 poezen.
Waarvan
34
18
1
39
221

9,9 % aanwezig op 1-1-2021
5,2 % overleden o.a. door reeds aanwezige kattenziekte.
0,3 % plaatsing kattendorp
11,4 % geneutraliseerd en teruggezet.
64,4 % geplaatst in huiselijke kring

Totale opvangdagen was 13.984 wat neerkomt op gemiddeld 49 dagen per kat.
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Sponsoren
De stichting werd afgelopen jaar gesponsord door:
-

Particulieren, via Teaming, Facebook en incidentele giften.
Dierenlot, voorziet de stichting geregeld van voedsel, kattenbakvulling en krabpalen.
Prins, sponsort 25% van het bedrag dat de stichting besteed aan Prins kattenvoer.
Welkoop, schenkt incidentele giften.

Organisaties en personen waarmee de Kitty-Cat goede contacten onderhoud.
Alle katten die onder verantwoording van de stichting vallen, worden voor behandeling
aangeboden aan de volgende dierenartsen.
Dierenarts Wenters: Alle katten zijn voor de plaatsing gezien door de dierenarts en zijn
minimaal voorzien van een gezondheidsverklaring en de 1e inenting. De katten worden in
geval van ziekte ook behandeld door de dierenarts. Wanneer katten langer in de opvang
verblijven krijgen ze ook een 2e enting en worden ze geneutraliseerd. Wilde katten worden
geneutraliseerd en na herstel teruggebracht naar een buitenplaats. Bij een worm, vlooi of
tekeninfectie krijgt de kat Stronghold toegediend. Wilde katten worden bij de dierenarts altijd
gechipt indien ze hier nog niet van voorzien zijn. De kat wordt geregistreerd op naam van de
boerderij. Wenters wordt het meest gebruikt door onze gastgezinnen. Wanneer een kat
geplaatst wordt in omgeving Winterswijk verzorgd Wenters, indien de adoptant hiervoor
kiest, ook de neutralisatie en de 2e enting.
Dierenarts Epe centrum: Deze dierenarts doet het werk zoals hierboven beschreven voor
gastgezinnen in de omgeving Apeldoorn/Deventer. Wanneer een kat geplaatst wordt in de
omgeving Apeldoorn/Deventer verzorgt deze dierenarts, indien de adoptant hiervoor kiest,
ook de 2e enting en neutralisatie.
Dierenarts Lingehoeve: Deze dierenarts doet het werk zoals hierboven beschreven voor
gastgezinnen in de omgeving Arnhem/Nijmegen. Wanneer een kat geplaatst wordt in de
omgeving Arnhem/Nijmegen verzorgt deze dierenarts, indien de adoptant hiervoor kiest, ook
de 2e enting en neutralisatie.
Dierenarts Slingeland: Deze dierenarts doet het werk zoals hierboven beschreven voor
gastgezinnen in de omgeving Doetinchem/Aalten. Wanneer een kat geplaatst wordt in de
omgeving Doetinchem/Aalten verzorgt deze dierenarts, indien de adoptant hiervoor kiest,
ook de 2e enting en neutralisatie. Een gastgezin of adoptant mag er ook voor kiezen om
naar Wenters te gaan.
Al deze dierenartsen hanteren een goedkoper tarief gebaseerd op de tarieven van de
dierenbescherming. Deze tarieven verschillen iets per dierenarts. Dierenarts Wenters heeft
de voordeligste tarieven voor de stichting en daarom blijven we ook dit jaar weer
voornamelijk gebruik maken van deze samenwerking..
Dierenambulance : Brengen katten die verwilderd of wild zijn naar de stichting toe.
Tevens verwijzen de medewerkers naar ons door als er één of meerdere wilde of
verwilderde zwerfkatten gesignaleerd worden.
Dierenlot Arkel: Ondersteunen de stichting met raad en daad. Er zijn vele cursussen die de
vrijwilligers en het bestuur kunnen volgen. Helaas liggen ze nu stil i.v.m. corona. De stichting
wordt momenteel ondersteund met diverse materialen. Afgelopen jaar heeft de stichting ook
een financiële bijdrage mogen ontvangen.
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Dierenbescherming mevrouw L. van Dijk en mevrouw D. te Veldhuis: Ondersteunen de
stichting op diverse momenten. Beide medewerkers zijn altijd bereid de stichting met goede
raad te woord te staan. Ook is de stichting bereid om de dierenbescherming te
ondersteunen.
Kattendorp Harfsen: Vangen katten op die te wild zijn om in huis te plaatsen. Ook wanneer
katten te wild zijn om terug te gaan naar de vangplek kunnen ze meestal bij het kattendorp
terecht.
Mevrouw M. van Noort: De beheerster van de, vermiste katten Winterswijk, pagina op
Facebook.
Mevrouw S. Spaargaarden, Amivedi: Voor ons hele werkgebied houdt mevrouw de
vermiste en gevonden dieren bij. Als er een kat binnenkomt die een huiskat blijkt te zijn
wordt er contact gezocht. De stichting houdt de kat 14 dagen in de opvang in afwachting van
de eigenaren. Wanneer er na 14 dagen geen eigenaar komt, wordt de kat herplaatst.
Een gemeente is wettelijk verplicht om een dier 14 dagen op te vangen in afwachting van de
eigenaren. Deze dieren worden naar een asiel gebracht en krijgen een vergoeding van de
gemeente Winterswijk, Aalten of Oost Gelre. De stichting ontvangt de vergoeding niet, maar
houdt deze 14 dagen ook aan.
Dierenpolitie, Angelique: Wanneer een kat mishandeld of verwaarloosd wordt aangetroffen
kan Angelique indien nodig ingeschakeld worden. Ze kan dan meegaan om de situatie in de
hand te houden. Ook wanneer er een kat van de stichting terug moet worden gehaald
wanneer er geen veilige omgeving is voor de kat kan Angelique gevraagd worden. De
stichting kan ook bij haar terecht voor advies in dergelijke situaties.
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Nabeschouwing
Het afgelopen jaar was wederom een jaar met beperkingen i.v.m. het coronavirus. Het door
de stichting opgezette protocol is in stand gebleven. De stichting heeft haar best gedaan om
ondanks deze omstandigheden het werk op een zo goed mogelijke manier te blijven
uitvoeren.
De stichting heeft dit jaar 309 katten opgevangen. Dit zijn er 110 minder dan vorig jaar. Er
zijn meerdere redenen waarom er in 2021 minder katten opgevangen zijn. Onder andere
corona heeft ervoor gezorgd dat meer mensen dieren houden of verkopen. Hierdoor
belanden er minder katten op de straat. Hopelijk heeft ook de stichting in de loop van de
jaren bijgedragen aan een goede strijd tegen overbevolking. Er zijn 142 katten
geneutraliseerd dit zijn er 47 minder dan in 2020. Ook de hierboven genoemde redenen
kunnen een oorzaak zijn van dit gegeven.
Komend jaar verwachten we een drukke periode voor de stichting. Met het beëindigen van
het voornamelijk thuis werken van de bevolking verwachten we een toename van het aantal
op te vangen katten. Gelukkig heeft de stichting nog nooit moeite gehad met het plaatsen
van katten. We zijn door heel Nederland bekend en groeien zelfs in België. De vrijwilligers en
het bestuur zien 2022 met goede zin tegemoet.
Het bestuur van stichting Kitty-Cat
Winterswijk, februari 2022
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Contact
info@stichtingkitty-cat.nl
Mevr. Heutinck: 06-41548007
www.stichtingkitty-cat.nl
Voor vragen of opmerkingen over de website mailt u naar: admin@stichtingkittycat.nl

Leden van het bestuur 31-12-2021
Mevr. M. Heutinck-Berentsen, Voorzitster
Mevr. I. Hummelink, Secretaris
Mevr. K. Leemrijsen, Penningmeester
Dhr. P. Heutinck, Algemeen

Sociale media
●
●
●
●
●
●

www.stichtingkitty-cat.nl werd bijgehouden door Mevr. E. Zeedijk, Mevr. N. Rikkers en Dhr. S.
Koens.
Facebook (Stichting Kitty-Cat Winterswijk) wordt bijgehouden door Mevr. M.
Heutinck-Berentsen, Mevr. N. Rikkers en Dhr. J. Vis.
Instagram (stichtingkittycat) wordt bijgehouden door Mevr. K. Leemrijsen.
Twitter (@stKittyCat) wordt bijgehouden door Mevr. K. Leemrijsen.
www.dierenasiel.com wordt bijgehouden door Mevr. M. Heutinck-Berentsen.
www.verhuisdieren.nl wordt bijgehouden door Mevr. M. Heutinck-Berentsen.
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