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Inleiding
Helaas heeft 2019 niet gebracht wat wij ons ervan hadden voorgesteld.
Omdat wij een transparante stichting zijn willen wij ook de minder leuke aspecten openbaar
maken.
In 2018 hadden wij te maken met een frauderende (inmiddels ex) penningmeester maar in
2019 hebben wij te maken gehad met een (inmiddels ex) voorzitter die niet volgens de regels
heeft gewerkt.
Deze ex-voorzitter heeft onder dwang haar functie als voorzitter neergelegd omdat de overige
bestuursleden en de vrijwilligers niet met een slecht functionerende voorzitter verder wilden
gaan als bestuur.
De ex-voorzitter was tevens ons gastgezin voor de opvang van kittens waaraan de naam
Gouden Mandjes was gegeven door dit gastgezin. De naam is daar gebleven dus de naam
Gouden Mandjes heeft GEEN connectie meer met onze Kattenmand
De samenwerking met dit gastgezin is officieel opgezegd per 13 december 2019.
De reden hiervan is dat wij als bestuur geen vertrouwen meer hadden in deze opvang gezien
het hoge sterftecijfer van het aantal kittens in 2019.
Omdat het gastgezin geen gegevens wil vrijgeven omtrent het aantal overleden kittens hebben
wij op basis van de ons bekende gegevens een berekening gemaakt.
In de periode van half juli t/m begin oktober 2019 zijn 50 dode kittens aangetroffen in de
vriezer van De Kattenmand. Deze kittens waren allen afkomstig van het gastgezin Gouden
Mandjes. Vóór juli en na oktober zijn er ook kittens overleden zodat het totaalaantal geschat
wordt tussen de 70 en 90 overleden kittens.
Er zijn ook 59 kittens geplaatst door Gouden Mandjes die voor zover bekend bijna allemaal
gezond de kitten opvang hebben verlaten.
Omdat het aantal geplaatste kittens totaal niet in verhouding staat tot het aantal overleden
kittens hebben wij de samenwerking met Gouden mandjes beëindigd per 13 december 2019.
Momenteel loopt er nog een procedure tegen de ex-voorzitter.
Om toch te kunnen starten met de kittenopvang heeft De Kattenmand veel spullen nieuw aan
moeten schaffen.
Gelukkig hebben wij voldoende betrouwbare gastgezinnen gevonden die vanaf 1 januari 2020
onze kittens op gaan vangen en die de juiste verzorging gaan geven aan deze kittens zodat ze
gezond en wel geadopteerd kunnen worden.
Verschillende vrijwilligers hebben de workshop “Kittens Flessen” gevolgd bij de Katten
Academie.
De gastgezinnen zijn onderverdeeld in gastgezinnen die alleen moederloze kittens opvangen
en gastgezinnen waar zwangere poezen in een rustige omgeving de kittens kunnen krijgen en
daar blijven totdat de kittens geadopteerd kunnen worden.
Ook gevonden poezen die al kittens hebben en waarvan geen eigenaar bekend is worden
opgevangen in een van de gastgezinnen.

Ondanks de minder leuke gebeurtenissen zijn we het jaar 2020 heel positief ingegaan.

Mede door alle mooie gerealiseerde projecten en de onmisbare inzet van alle vrijwilligers
verwachten we dat 2020 een jaar zal worden waarin we niet meer openstaan voor negatieve
acties maar ons uitsluitend richten op een geweldige toekomst voor De Kattenmand.

Overzicht katten 2019
Aantal aanwezig op 01-01-2019
Zwerfkatten
Afstandskatten
Huisuitzetting
TOTAAL

22
59
75
156

Geplaatste katten
Retour eigenaar
Overleden
TOTAAL

130
10
3

Aantal aanwezig op 31-12-2019

13

Overzicht kittens 2019
Aantal aanwezig op 01-01-2019
Geboren in opvang cq gevonden
TOTAAL

0
±139 (schatting)
139

Geplaatste kittens
Overleden
TOTAAL

59
±80 (schatting)

Aantal aanwezig op 31-12-2019

0

Overzicht konijnen en cavia’s 2019
Aantal aanwezig op 01-01-2019
Gevonden
Afstand
TOTAAL

2
12
14
28

Geplaatst
Overleden
TOTAAL

20
4
24

Aantal aanwezig op 31-12-2019

4

In 2019 zijn er extreem veel kittens overleden bij het gastgezin in Papendrecht waar al onze
kittens ondergebracht werden. Het gastgezin weigert het exacte aantal overleden kittens door
te geven. Er is geconstateerd dat er in de vriezer 50 dode kittens lagen. Deze zijn in de periode
medio juli tot en met 21 oktober in de vriezer gelegd. Voor en na deze periode zijn er ook veel
kittens overleden. Samenwerking met dit gastgezin is per 13 december 2019 beëindigd.

Hieronder het overzicht wat is afgegeven door de hierboven genoemde kittenopvang.

Vrijwilligers
Het aantal vrijwilligers van De Kattenmand en De Gouden Konijnenmand bedroeg 30 mensen
op 31 december 2019.
Zonder deze vrijwilligers heeft De Kattenmand geen bestaansrecht, zij zorgen 7 dagen per
week dat de katten, konijnen en cavia’s verzorgd worden.
Daarnaast zijn er dagelijks de schoonmaakwerkzaamheden in het asiel.
De administratie moet bijgewerkt worden, dossiers van de katten worden up to date gehouden,
dierenartsbezoeken, enz. enz.
Er is altijd wel iets te doen in het asiel.

Het uitzoeken van gedoneerde spullen

Omdat er regelmatig donaties worden gedaan moeten deze spullen uitgezocht en
overzichtelijk weggezet worden. Ook hier stoppen onze vrijwilligers hun tijd in.
Soms is het een hele uitzoekerij maar het lukt altijd om er weer iets moois van te maken.

Een bijzonder project: Messi
In 2019 zijn we gestart met een leuk project nl. kat Messi.
Messi werd in juni 2019 in De Kattenmand gebracht met het verhaal erbij dat zij behoorlijk
getraumatiseerd was, de oorzaak hiervan was dat zij mishandeld was door een man.
Dat was overduidelijk te merken omdat zij niets van de mannelijke vrijwilligers moest weten,
zelfs de eerste weken was zij zeer wantrouwend tegenover iedereen. Na een paar weken in de
quarantaine te hebben gezeten liet zij zich iets meer benaderen door de vrijwilligers maar het
bleef moeizaam. Uiteindelijk is ervoor gekozen om een kattengedragsdeskundige in te
schakelen.
Dit werd Cilla Ooms (praktijknature4animals.nl). Cilla heeft geheel belangeloos een plan van
aanpak opgesteld waarmee de vrijwilligers aan de slag konden.
Iedereen heeft zijn best gedaan om het plan zo goed mogelijk uit te werken, goede observatie,
een duidelijke rapportage bijgehouden en heel veel aandacht gegeven.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot herplaatsing in februari 2020. Wij hopen in het volgende
jaarverslag positief nieuws over Messi te kunnen geven.

Gouden konijnen mandjes

De Kattenmand vangt ook konijnen en cavia’s op.
Deze dieren zijn niet gehuisvest in het kattenasiel in Nieuw-Lekkerland maar worden
ondergebracht bij gastgezinnen.
Vanuit die gastgezinnen wordt er gezocht naar een geschikt gouden konijnenmandje.

Heel veel katten!
En toen kwamen er ineens heel veel katten tegelijk binnen…
In oktober kwam er een melding van een mevrouw die overleden was. Deze mevrouw
verzorgde 40 katten, een gedeelte van de katten liep in huis en deels liep buiten. Ook waren er
3 konijnen, 2 cavia’s en 2 geiten aanwezig. De man van mevrouw is de hele week van huis in
verband met zijn werk en kon om die reden niet voor de dieren zorgen en wilde er afstand van
doen.
De Kattenmand kon niet alle dieren opnemen, De dierenambulance van Vianen heeft de
logistiek geregeld en de dierenarts. Asiel Gorinchem heeft ook een deel van de katten
opgenomen omdat de kattenmand geen capaciteit heeft om 40 volwassen katten te plaatsen.
Veel vrijwilligers zijn de hele dag bezig geweest om alles in goede banen te leiden, het is niet
alleen de kat plaatsen maar er komen heel veel administratieve handelingen bij kijken maar
aan het einde van de dag zat alles op zijn plaats en klopte de administratie.

Een klein aantal katten die in 2019 in het asiel hebben gezeten

Het zwanen drama
In maart werd de Molenlanden opgeschrikt door de ontelbare dode zwanen die aan werden
getroffen. Deze zwanen zijn moedwillig gedood.
Ondanks dat er door de politie extra werd gepatrouilleerd in de polder is er helaas nooit een
dader of daders gevonden.
Ook hier is de ambulancedienst van Vianen te hulp geschoten.

De garage en de blikjesactie

In 2019 zijn er geen blikjes acties geweest.
De reden hiervan is dat wij eerst al het blikvoer op willen maken wat we nog op voorraad
hebben staan.
Ook zijn diverse vrijwilligers bezig geweest met de herinrichting van de garage, dit was geen
overbodige luxe maar nu staat alles netjes geordend en wordt er een overzicht bijgehouden
van de voorraad.

Vrijwilligersdag 14 juni
Voor alle vrijwilligers is het een hectische tijd geweest. Om in een leuke sfeer onder het genot
van een hap en een drankje ontspannen samen te kunnen zijn hebben we een gezellige avond
gehad in restaurant Buena Vista in Kinderdijk.
Omdat de eigenaar van dit restaurant een grote liefde heeft voor dieren werd er een zeer
speciale prijs voor ons gehanteerd. Een geweldig gebaar!

Heropening van De Kattenmand op 29 juni 2019
Op 29 juni was het eindelijk zover dat na maanden van voorbereidingen De Kattenmand
heropend kon worden.
Alle vrijwilligers hebben hun steentje bijgedragen om het asiel te maken zoals het nu is.
Bergen werk zijn er verzet, er vond een herindeling van de aanwezige ruimten plaats, er
kwam een nieuwe quarantaine ruimte op de juiste plek.
Op deze dag stonden ook de deuren open voor het publiek.
Stichting Zwerfkatten Nederland was er met veel informatie.
Dierenambulancedienst Vianen was aanwezig met een compleet ingerichte dierenambulance.

Samenwerking met Dierenambulance Vianen en Dierenasiel
Gorinchem
Zoals bekend zijn per 1 januari 2020 de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden één
gemeente geworden, nl gemeente Molenlanden.
Het dierenasiel in Gorinchem had een contract met de gemeente Giessenlanden.
De Kattenmand had een contract met de gemeente Molenwaard.
Omdat er nu 1 contract is met de gemeente Molenlanden is er tevens een contract gemaakt
tussen het asiel Gorinchem en De Kattenmand.
Ieder blijft wel zijn eigen identiteit en zijn eigen beleid houden.
In dit contract is o.a. opgenomen dat de beide asielen elkaar in geval van een calamiteit
bijstaan.
In oktober werd hier meteen gebruik van gemaakt omdat De Kattenmand de 40 afstandskatten
zelf niet allemaal op kon nemen in het asiel.
Wij zijn blij dat deze samenwerking tot stand is gekomen.
Inmiddels is het werkgebied van de Dierenambulancedienst Vianen behoorlijk uitgebreid.
Deze ambulancedienst rijdt o.a. in het voormalig Molenwaard gebied.
De gemeente Molenlanden heeft op de website van de gemeente een pagina geplaatst waarin
heel duidelijk een overzicht staat.
Kijk op de website van de gemeente Molenlanden onder dierenhulp.
Hier staat exact omschreven voor welke diensten de ambulance van Vianen gebeld kan worden.

