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Inleiding 

 

Stichting Kitty-Cat is een non-profit organisatie. We hebben als doel de populatie 
zwerfkatten in Winterswijk, Oost Gelre en Aalten te verminderen. En zwerfkittens op te 
vangen en te herplaatsen. 

Het laten steriliseren en castreren van zwerfkatten is hier een belangrijke schakel in. 

Daarnaast worden de kittens en, indien mogelijk, de moeder opgevangen. De kittens gaan 

een socialisatie traject door bij gastgezinnen en indien voldoende gesocialiseerd en in 

goede gezondheid, uitgeplaatst bij een leeftijd vanaf 10 weken. 

Alle volwassen katten en kittens krijgen, wanneer nodig, medische hulp geboden en 

worden onderzocht bij een dierenarts. 

 

De gastgezinnen spelen een belangrijke rol, omdat de opvang in een omgeving waar 

intensief contact en toezicht is een positieve uitwerking heeft bij de (sociale) ontwikkeling 

van de kittens. Hierdoor zijn zij makkelijk(er) plaatsbaar. Bij adoptie tekenen de nieuwe 

eigenaren een contract (zie bijlage 1) waarin afgesproken wordt dat het kitten gecastreerd 

dan wel gesteriliseerd zal worden. De inzet van deze afspraak is er ook weer op gericht om 

vermeerdering van de katten populatie tegen te gaan. 

De stichting stimuleert dit verder door middel van afspraken die gemaakt zijn met de 

dierenarts Wenters te Winterswijk en deze ingrepen tegen een gereduceerd tarief aan te 

bieden. 

Om de doelstelling te bereiken werkt de stichting met een voltallig bestuur die o.a. de 

vrijwilligers aansturen, het budget beheren, middelen aanschaffen en voorlichting geven. 

Gastgezinnen worden ingezet en voorzien van voldoende inventaris om optimale zorg aan 

de kittens te kunnen bieden. 

Het bestaan van de stichting wordt actief geadverteerd via plaatsen zoals sociale media, 

braderieën, festivals en websites die aansluiten bij onze doelstelling. Bij interesse volgt een 

selectie waarbij er altijd eerst kennis gemaakt wordt en beoordeeld wordt of de 

geïnteresseerden een goede match vormen met het kitten en voldoende inzicht en 

middelen hebben om optimale zorg aan het kitten te bieden. 

Om in de toekomst de doelstelling te kunnen blijven behalen zijn het werven van 

voldoende gastgezinnen een belangrijk speerpunt. Om de stichting financieel gezond te 

houden moet er actief naar financiële steun gezocht blijven worden. Dit kan bijvoorbeeld 

door het werven van sponsoren, de adoptie prijzen aan te passen op invloeden als inflatie 



en vragen om financiële steun van instanties. De stichting ontvangt op dit moment geen 

steun van de lokale gemeentes. 

 

Missie, visie en strategie 

De stichting is in 2015 opgericht door de voorzitter Marion Heutinck. Zij stelde vast dat er 

in de regio Winterswijk, Oost Gelderland en de gemeente Aalten weinig of onvoldoende 

middelen waren om de populatie katten in de hand te houden en kattenleed en overlast 

tegen te gaan en te voorkomen. 

Marion heeft eerder ervaring opgedaan in hetzelfde werkveld en wist deze in te zetten om 

Stichting Kitty-Cat op te richten en vorm te geven. Mede door haar aansturing, ervaring en 

inzichten, heeft de stichting al vele honderden kittens en katten weten op te vangen, 

gedreven door een grote voorliefde voor dieren. 

 

De opvatting is dat katten zich in het algemeen prima redden in het wild, maar helaas is dit 

beeld dat bij veel mensen leeft, niet helemaal juist. Katten zijn gedomesticeerde dieren die 

zorg, voeding en onderdak van de mens nodig hebben. Op plaatsen waar de katten het op 

deze zorg ontbreekt, zien wij uitbraken van ziekten, overlast in tuinen en de bedreiging van 

de lokale fauna. Katten zijn jagers en vangen ook beschermde dieren, zij zien immers het 

verschil niet. 

 

Naast deze overlast, is ook het leed onder deze katten groot. Katten kunnen kolonies 

vormen en ziektes kunnen dan snel om zich heen grijpen. Er ontstaan zogenaamde clusters 

van ziektes die erg veel leed met zich meebrengen. Deze cyclus wordt in stand gehouden, 

omdat katten zich relatief snel voortplanten. 

Deze zwerfkatten hebben geen eigenaren en het gevolg hiervan is dat de overlast en het 

leed zonder interventie niet kan stoppen. Hierin is de rol van Stichting Kitty-Cat 

weggelegd: ze gaat overlast en dierenleed tegen. 

 

Doelstelling 

De kerntaak van Stichting Kitty-Cat is het verkleinen van de populatie zwerfkatten. 

Naast overlast, is ook het leed onder deze katten groot. Katten kunnen kolonies vormen en 

ziektes kunnen dan snel om zich heen grijpen. Er ontstaan zogenaamde clusters van 

ziektes die erg veel leed met zich meebrengen. Deze cyclus wordt in stand gehouden 



omdat katten zich relatief snel voortplanten. 

Deze zwerfkatten hebben geen eigenaren en het gevolg hiervan is dat de overlast en het 

leed zonder interventie niet kan stoppen. Hierin is de rol van Stichting Kitty-Cat 

weggelegd: ze gaat overlast en dierenleed tegen. 

Uit onderzoek1 door de Universiteit van Wageningen is gebleken dat vangen de voorkeur 

heeft boven afschieten. Onder andere doordat bij het afschieten van de katten, deze 

plaatsen snel weer ingenomen wordt door anderen. Ook ligt het afschieten heel gevoelig 

bij het publiek. De methode van vangen, neutraliseren en terugplaatsen is een 

diervriendelijke methode die daarnaast ook verder gaande voordelen op langer termijn 

hebben, waar het afschieten hier op termijn voor nadelen zorgt. 

 

Middelen 

De stichting maakt gebruik van een aantal middelen om tot haar doelstelling te komen. 

Deze middelen worden ingezet met en door gastgezinnen, de bestuursleden en andere 

vrijwilligers, zoals de vrijwilligers die de (verwilderde) katten en kittens vangen. 

 

De middelen die de stichting inzet zijn: 

 Inzet van gastgezinnen voor socialisatie, zorg en plaatsing 

 Inzet van vangkooien, netten en (las)handschoenen om de zwerfdieren te vangen 

 Casteren en steriliseren van verwilderde katten 

 Website en persoonlijke voorlichting zoals op scholen en op evenementen 

 Medische zorg 

 Doorplaatsen van moeilijk plaatsbare katten die bijvoorbeeld door een 

gedragsstoornis, leeftijd of handicap niet plaatsbaar zijn. Hiervoor heeft de stichting 

contact met andere stichtingen die hierin voorzien 

 Intensief contact met de lokale dierenambulance 

 Samenwerking met dierenarts Wenters te Winterswijk 

 Inventaris verschaffen aan de vrijwilligers en hen te begeleiden 

 Werven van fondsen en andere financiële middelen 

                                                 
1 http://edepot.wur.nl/341416  



 

 

Strategie 

Deze zal in ieder geval ingezet worden voor de komende 3 jaar. Hierna zal er een 

inventarisatie plaatsvinden hoe deze bij te sturen en te verbeteren. 

Inzet van gastgezinnen 

Het beschikbaar hebben van voldoende gastgezinnen is en zal een uitdaging blijven. Om 

het succes van de stichting te kunnen blijven waarborgen is het werven van gastgezinnen 

een belangrijk speerpunt. Het werven van gastgezinnen gebeurd op de volgende 

manieren: 

 Adverteren op vrijwilligersbanken online 

 Aanspreken van mensen op evenementen en markten 

 Oproepen doen via sociale media zoals Facebook en de website 

 Mond op mond, zeg het voort 

 Interviews geven aan lokale kranten, radio, tv en nieuwssites 

 Beroep doen op vrijwilligers en gastgezinnen om in hun eigen omgeving te werven 

Alle gastgezinnen worden voorzien van een inventarisatie en hulpmiddelen. Denk aan 

zaken zoals ontworming en ontvlooings middelen, speelgoed, benches, voeding, manden 

etc. De gastgezinnen krijgen een map waarin alle nodige informatie staat, zoals contact 

gegevens en werkwijze. Daarnaast tekenen ze een contract. 

 

Inzet van vangkooien 

Het publiek kan een beroep doen om vangkooien te laten plaatsen door ons. Ook 

benadert de stichting de mensen zelf wanneer er een situatie wordt vastgesteld die 

ingrijpen noodzakelijk maakt. Zodra er een dier gevangen is, wordt verzocht z.s.m. contact 

op te nemen zodat de kat minimale stress heeft. Ook wordt de kooi bedekt met een 

handdoek om de stress te verminderen. 

Met de omgeving wordt een strategie afgesproken. De stichting heeft een persoon 

aangesteld die voor het grootste gedeelte het vangen coördineert, contactpersoon voor 

de desbetreffende mensen is en de kooien en katten haalt en brengt. Punten die belangrijk 



zijn hierbij: 

 Welke katten en hoeveel moeten er gevangen worden 

 Contactpersoon laat contactgegevens achter om de kat(ten) en kooi(en) op te halen 

 Afhankelijk van de situatie wordt bekeken of gesteriliseerde/gecastreerde katten 

teruggeplaatst worden in de eigen omgeving. Indien dit niet mogelijk is, wordt 

gekeken of de volwassen katten een voldoende graad van socialisatie hebben om 

ook eventueel geplaatst te worden door middel van adoptie. Indien de kat zodanig 

slecht gesocialiseerd is en niet in de eigen omgeving teruggeplaatst kan worden, 

wordt er een oproep gedaan aan bijvoorbeeld boeren en maneges waar de katten 

vaak welkom zijn om ongedierte te bestrijden. De katten/eigenaren worden door de 

stichting de nodige zorg aangeboden 

 Vrijwillige financiële bijdrage 

 Dierenbescherming en dierenambulance verwijst door naar ons bij een melding 

 Zoeken naar een buitenplaats in de vorm van boerderijen en maneges bij wilde, 

onplaatsbare katten 

 

Castratie en sterilisatie 

Dit is een effectief, maar een erg kostbaar middel om in te zetten. Het effect hiervan is 

100%, omdat de poes of kater na de ingreep niet meer voor nakomelingen kunnen zorgen. 

Met dierenarts Wenters zijn er afspraken gemaakt over de kosten hiervan. Wenters biedt 

deze ingreep tegen gereduceerde tarieven aan. Omdat er veelal voor deze groep katten 

geen beroep kan worden gedaan op een eigenaar, is het zaak hier voldoende financiële 

middelen voor achter de hand te blijven hebben. 

Een kat wordt, nadat deze gevangen is, nagekeken door de dierenarts en eventueel 

behandeld wanneer er medisch iets vastgesteld wordt. Na de ingreep blijft de kat enkele 

dagen, soms wel tot tien dagen in de opvang om de wond te laten helen en de nodige 

zorg aan te kunnen bieden. Afhankelijk van de situatie zal de kat dan uitgeplaatst of 

teruggeplaatst worden. 

 Werven van financiële middelen, door middel van het deelnemen aan evenementen, 

adverteren via sociale media en website en fondsen aanschrijven 

 Contacten onderhouden met dierenarts Wenters 



 

Voorlichting 

Castratie en sterilisatie zijn één van de sterkste middelen om dierenleed en overlast bij 

katten te voorkomen. Het is een missie van de stichting om het publiek hierover te 

informeren. Ook onderstrepen we dit verder door in de adoptie contracten op te nemen 

dat men akkoord gaat met de sterilisatie of castratie van het kitten en dat het niet 

toegestaan is om zogenaamd “pretnestjes” te hebben. 

Er heerst daarnaast nog veel onwetendheid over de zorg en opvoeding voor katten. De 

stichting ziet hierin een rol om het publiek voor te lichten. De voorlichting omvat 

bijvoorbeeld het publiek erop attent te maken dat de stichting er is en wat ze voor hen en 

de katten kunnen betekenen. 

 Scholen en andere instellingen kunnen tegen een vergoeding een voorlichting door 

ons laten geven 

 Via sociale media en de website houden we het publiek op de hoogte van de 

ontwikkelingen op het gebied van kattengedrag en -verzorging en delen we 

informatie over wat de stichting doet en wat mensen zelf kunnen doen om het 

welzijn van katten te verhogen 

 Aanwezig zijn op evenementen, “je gezicht laten zien” door middel van een stand 

en persoonlijk voorlichting te geven aan het publiek 

 De adoptie gezinnen voldoende te begeleiden en voorlichting te geven over de 

zorg voor hun nieuwe kitten 

 

Financiën 

Stichting Kitty-Cat heeft geen winstoogmerk. Opbrengsten van inkomsten worden ingezet 

om het doel van de stichting te realiseren. Financiële middelen worden geworven uit o.a.: 

 Donaties door particulieren en bedrijven 

 Bijdragen die voor het plaatsen van de kittens gevraagd worden (zie huidige prijzen 

www.stichtingkitty-cat.nl/kosten) 

 Vergoeding vragen bij instellingen en scholen voor het geven van voorlichting 

 Werven van sponsoren 

 Verkoop bij markten en braderieën via een kraam 



 Crowdfunding 

 Deelnemen aan wervingsactiviteiten zoals het jaarlijkse “Hart voor de Achterhoek” 

van de Rabobank 

 Tegen een vergoeding kan de stichting ook honden en katten chippen 

 

Om sponsering aantrekkelijk te maken voor bedrijven, bieden we hen een prominente 

plaats aan op onze hoofdpagina voor een logo met link naar hun website. 

 

Jaarlijks wordt het jaarverslag gepubliceerd via de website. Op de website in te zien via het 

menu “De Stichting > Jaarverslag”. 

Stichting Kitty-Cat ontvangt geen ondersteuning van de lokale gemeente. Wel hebben er 

op verzoek van de stichting enkele gesprekken met de gemeente plaatsgevonden, die tot 

op heden helaas niet effectief zijn gebleken. 

 

Zichtbaarheid 

Het is belangrijk zichtbaar te zijn en een mate van naamsbekendheid te handhaven zodat 

men de weg naar de stichting weet te vinden. De middelen die we hiervoor inzetten zijn 

met name: 

 Facebook https://www.facebook.com/StichtingKittyCatWinterswijk/ 

De Facebook pagina van de stichting wordt dagelijks onderhouden. Hier worden alle 

plaatsbare kittens gepost en mededelingen geplaatst die betrekking hebben op de 

katten/kittens en de stichting. Hier kan ook geadverteerd worden wanneer we meer 

zichtbaarheid wensen. 

 

 Website http://www.stichtingkitty-cat.nl/ 

De website informeert bezoekers en heeft tevens een pagina met beschikbare kittens. 

Sponsoren kunnen te vinden zijn op de hoofdpagina en hier kan men algemene informatie 

vinden over onderwerpen zoals bijvoorbeeld het verzorgen van katten, het belang van 

chippen en het jaarverslag. Daarnaast staat alle belangrijke informatie zoals het bestuur, 

contactinformatie en mededelingen op de site vermeld. 

 




