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Hoewel het ons doel is om ooit overbodig te zijn, hebben we in 2019 juist een record aantal katjes 

opgevangen. 

Jammer genoeg moesten wij dit doen met minder vrijwilligers dan de jaren hiervoor. 

Maar iedereen heeft enorm de schouders eronder gezet, zodat we toch alle meldingen en alle katjes 

hebben kunnen aannemen. 

Goed nieuws; we hebben dit jaar geen 1 kat terug hoeven plaatsen, maar we hebben ze allemaal naar 

een gouden mandje kunnen helpen! 

Helaas valt ons wel 1 sterfgeval te betreuren, lieve Tarzan, veel te jong is hij over de regenboogbrug 

moeten gaan. Ook al hebben we er alles voor gedaan, het mocht erg genoeg gewoon niet zo zijn. 

2019 was een erg duur jaar qua medische kosten, een aantal katten hebben wat langer in opname bij de 

kliniek gelegen en dan loopt het al snel op. 

Toch zien wij hier geen mogelijkheden om te bezuinigen, want goede medische zorg staat bij ons op 

nummer 1. 

Alle katten, jong of oud, verdienen een kans en hebben recht op hulp. En dus zullen ze die van ons 

krijgen. 

Om meer donaties en inkomsten te genereren zijn we met een aantal nieuwe projecten gestart. 

Om te beginnen hebben we een ANBI status aangevraagd en verkregen. 

Dit was ook noodzakelijk om als beneficiant aangesloten te blijven bij Stichting Dierenlot. 



Via Stichting Dierenlot hebben we een kledingcontainer aangevraagd en ook gekregen. Met de 

inzameling van oude of ongebruikte kleding hopen we een mooi bedrag bij elkaar te kunnen sprokkelen. 

Ook hebben we Teaming in gang gezet, dit is nog niet voltooid, maar dat hopen we in 2020 te kunnen 

doen. Middels Teaming hopen we een andere groep donateurs aan te kunnen trekken, die slechts 

minimaal iets kunnen missen, maar die ons toch graag willen helpen. 

We hebben regelmatig met onze vrijwilligers om de tafel gezeten, om te kijken naar wat haalbaar is om 

te kunnen maken, of om te kopen als zijnde merchandising voor de stichting. 

Daar zijn enkele ideeën uit voort gekomen, waarvan de ene iets rendabeler bleek als de andere. 

Maar dit blijft gewoon een beetje uitproberen om te zien wat er aanslaat bij ons publiek. 

Verder is er besloten een kraam te regelen voor volgend jaar, op diverse plekken rondom Veldhoven, om 

spulletjes te verkopen en onze bekendheid te vergroten. 

Denk hierbij aan de Oranjemarkt, Zeelst mert, Ladies nights bij Theater de Schalm etc. 

Voor aankomend jaar is het ook cruciaal om aan meer gastgezinnen te komen, dus hier zal extra 

aandacht aan besteed moeten worden. 

Nog een puntje waar we tegenaan liepen was het vervoer. Vervoer om de katten mee te gaan vangen, ze 

naar de dierenarts te kunnen brengen, gastgezinnen te bevoorraden enz. 

Er is slechts 1 auto beschikbaar, de privé auto van Nathalie (voorzitter). Maar als deze auto privé in 

gebruik was, dan had de stichting een uitdaging. Vooral met spoedritten naar de dierenarts of 

plotselinge meldingen van hulpbehoevende katten gaf dit problemen. 

Om deze reden is er dan ook een dierentransport ambulance aangevraagd bij Stichting Dierenlot. 

Hoewel er (geringe) kosten verbonden zijn aan deze ambulance, denken wij toch dat de voordelen vele 

malen groter zijn dan de nadelen (de kosten). 

We zullen in ieder geval proberen de kosten van de brandstof zoveel mogelijk privé voor onze rekening 

te nemen. 

Dankzij Stichting Dierenlot kregen wij in November/ December de kans om ons in te schrijven voor een 

nieuwe ludieke aktie, genaamd Arkel Christmas station.  

De bedoeling was om zelf een leuke aktie te bedenken waar je sponsors voor moest vinden. Het 

gesponsorde bedrag zou dan door Stichting Dierenlot verdubbeld worden (met een maximum van 

€1250,-). 

Je bij elkaar behaalde bedrag moest je dan in de vorm van een fictieve cheque komen overhandigen in 

Arkel, bij het prachtig versierde christmas station. Deed je dit op een bijzondere manier dan kon je ook 

nog eens €500,- extra winnen. 



Deze kans hebben we met een klein groepje super gedreven vrijwilligers aan gegrepen.  

We hebben in de eerste instantie een Sponsorwandelloop georganiseerd. Hier konden mensen aan 

deelnemen en voor inschrijven.  

Tijdens die wandeltocht hingen er onderweg vragen met betrekking tot onze stichting. Voor diegene die 

de meeste juiste antwoorden had ingevuld aan het einde van de wandeling, was er een leuk kadopakket 

gemaakt. 

Ook was er onderweg warme chocomel, glühwein en iets lekkers geregeld. 

Maar mensen konden ons sponsoren als ze zelf niet mee wilde of konden lopen. 

Deze waanzinnige aktie heeft ons €1670,- opgeleverd. 

Met een compleet versierde truck zijn we naar Arkel gereden om onze opbrengst fictief te overhandigen 

aan Stichting Dierenlot.  

De oplegger van de truck was ingericht als huiskamer kattenopvang, precies zoals wij onze katjes 

socialiseren. Natuurlijk inclusief kerstverlichting en versierde kerstboom en wij verkleed als katten. 

Deze super leuke aktie heeft ons die extra €500,- opgeleverd die we konden winnen. 

Uiteindelijk heeft het Arkel christmas station en de bijbehorende opbrengst ervoor gezorgd dat we 2019 

met een positief eindsaldo hebben kunnen afronden. En zelfs voor 2020 een klein beginnetje hebben.  

Zie financieel overzicht 2019. 

Al met al hebben we 2019 weer goed volbracht. 

Er zijn mooie plannen gemaakt voor 2020 die we in werking zullen gaan zetten. 

Voor sommige plannen is het begin al gemaakt. 

Voor de langere termijn en voor de toekomst is een grotere locatie echt een must. 

Vooral omdat het aantal niet herplaatsbare katten maar blijft groeien. 

De locatie waar we nu deze katjes opvangen, Privé locatie, is eigenlijk gewoon te klein aan het worden. 

 

Wij zijn benieuwd wat 2020 ons zal gaan brengen! We gaan het beleven. 

 

 

 



 

 

 

        

 


