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Voorwoord

Helaas werd dit jaar, net zoals vorig jaar, voor een groot gedeelte gedomineerd door de
voortdurende corona pandemie. Gelukkig zijn wij in staat gebleven om optimale zorg te
bieden aan onze katten, konijnen en knaagdieren. Dit was mogelijk door de inzet van onze
vrijwilligers die allen zorgden dat de hygiëne- en afstandsregels werden nageleefd. Verder
zorgden de toewijding van onze vrijwilligers ervoor dat we dit jaar een groter aantal dieren
konden helpen. Waar we in 2020 in staat waren 153 katten & kittens en 14 konijnen &
knaagdieren van dienst te zijn, hebben wij in 2021 met trots en dankbaarheid voor 224 katten
& kittens en 30 konijnen & knaagdieren een goed onderkomen gevonden.1

1 Een totaaloverzicht van de dieren die we zorg hebben geboden in 2021 vindt u in bijlage 1 van dit
jaarverslag. Voorgaande jaarverslagen kunnen worden gevonden op onze website:
www.dekattenmand.eu/over.html
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Samenvatting

1. Doel

Stichting De Kattenmand heeft als principieel doel het leed van katten, konijn en knaagdieren
te verminderen. Om dit doel te bewerkstelligen vangen wij hulpbehoevende katten, konijnen
en knaagdieren uit de gemeente Molenlanden op, die wij daaropvolgend de benodigde zorg
bieden. Voor alle dieren die in onze zorg komen zoeken wij een geschikt permanent
onderkomen, dat zij door middel van adoptie, retour eigenaar, of een alternatieve oplossing.
Terwijl hulpbehoevende dieren bij ons worden opgevangen bieden wij ze een rustige, ruime
en huiselijke setting, om te zorgen dat de transitie naar een nieuw onderkomen zoveel
mogelijk stressvrij verloopt. Naast deze hoofddoelstelling geeft onze stichting ook
voorlichting ter preventie van dierenleed, adviseren wij dierenbezitters bij problemen of
vragen en proberen wij bewustzijn te creëren onder de Nederlandse bevolking voor het grote
aantal zwerfdieren dat hier nog steeds bestaat. Voor meer informatie over de doelstellingen
van de Kattenmand en ons beleidsplan 2020-2024 verwijzen wij u graag naar:
www.dekattenmand.eu/over.html.

2. Organisatie

Zoals eerder vermeld wordt vanaf het begin van 2020 de opvang van kittens geregeld door
enkele gastgezinnen. Aangezien de opvang en zorg van deze kittens niet hoofdzakelijk op
onze locatie in Nieuw-Lekkerland plaatsvindt gebruiken wij de naam De Kittenmand voor
alle handelingen omtrent de kitten gastgezinnen. De Kittenmand heeft ook haar eigen
e-mailadres (dekittenmand@hotmail.com), maar bestaat wel volledig onder de Stichting De
Kattenmand. Een soortgelijke constructie bestaat ook voor onze konijnen- en
knaagdierenopvang onder de naam Gouden Konijnen Mandjes, te bereiken via:
hester734@gmail.com.Wij hebben ervoor gekozen om de kittens, konijnen en knaagdieren
onder te brengen bij gastgezinnen om te zorgen dat deze de intensieve zorg en aandacht
krijgen die ze verdienen en nodig hebben. Deze gastgezinnen bestaan voornamelijk uit
vrijwilligers die al jaren bij de kattenmand werken en hiervoor speciaal een opleiding hebben
gevolgd. Het aantal gastgezinnen voor beide initiatieven is in 2021 sterk toegenomen, omdat
wij zeer tevreden zijn over de zorg die in deze vorm geboden kan worden.

De beheerder van de stichting in 2021 is Mw. C. Haanskorf.  Het bestuur van de stichting
bestaat in 2021 uit:

● Dhr. R. Lagarde - Voorzitter
● Mw. C. Haanskorf - Penningmeester
● Mw. H. van der Beek - Secretaris
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De organisatie wordt verder ondersteund door een veertigtal vrijwilligers verdeeld over het
asiel in Nieuw-lekkerland en de gastgezinnen van De Kittenmand en Gouden Konijnen
Mandjes. De beheerder, het bestuur en de overige vrijwilligers van Stichting De Kattenmand
ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding.

3. Samenwerkingen

Naast onze eigen fantastische vrijwilligers werkt Stichting De Kattenmand nauw samen met
een aantal andere organisaties. Om de opvang en zorg van dieren in de gemeente
Molenlanden af te stemmen werkt De Kattenmand samen met de gemeente Molenlanden2,
Dierenambulance Vianen3 en Dierenasiel Gorinchem.4 Voor medische zorg is De Kattenmand
verbonden met Dierenkliniek AniCura De Waard5 en Dierenkliniek Het Liesvelt6. Hiernaast
werken wij samen met Stichting Kattendorp Harfsen7 om onplaatsbare katten van een
permanent en goed onderkomen te voorzien.

4. Werkzaamheden

Het asiel van Stichting De Kattenmand aan de Hoogaarslaan in Nieuw-Lekkerland is
dagelijks de werkplek van zowel een ochtend- als een avondploeg. De ochtendploeg bestaat
meestal uit drie of vier vrijwilligers die van 08:30 tot 12:00 in De Kattenmand aanwezig zijn.
De taken van de ochtendploeg bestaan uit het schoonmaken van het asiel, het voorzien van
vers eten en schoon drinkwater, het toedienen van medicijnen, het socialiseren van de
asieldieren, het bijhouden van de administratie, en het in goede banen leiden van de aanname
en plaatsing van de asieldieren. De avondploeg bestaat meestal uit één of twee vrijwilligers
die rond etenstijd in het asiel aanwezig zijn. Deze ploeg houdt zich bezig met het voorzien
van vers eten en schoon drinkwater, het toedienen van medicijnen en het socialiseren van de
asieldieren.

De gastgezinnen van zowel De Kittenmand als Gouden Konijnen Mandjes nemen elk de zorg
van enkele hulpbehoevende dieren op zich. De Kattenmand heeft zelf ook een
dierenambulance die met name wordt gebruikt voor dierenartsbezoeken en het uitzetten van
wilde katten.

7 Wesbite Stichting Kattendorp Harfsen: https://kattendorp.nl/.
6 Website Dierenkliniek Liesvelt: www.dierenkliniekhetliesvelt.nl/.
5 Website Dierenkliniek AniCura De Waard: www.anicura.nl/de-waard-alblasserdam/contact/.
4 Website Dierenasiel Gorinchem: www.dierenasielgorinchem.nl/.
3 Website Dierenambulance Vianen: www.dierenambulancevianen.nl/.
2 Wesbite gemeente Molenlanden: www.molenlanden.nl/dierenhulp-molenlanden.
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Bent u toevallig geïnteresseerd om vrijwilliger te worden? Stuur ons dan gerust een e-mailtje
met uw motivatie en ervaring op het gebied van werken met dieren naar:
dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com

5. Corona pandemie in 2021

De maatregelen die in 2020 werden gehanteerd, zijn ook in 2021 volgehouden. Het aantal
vrijwilligers per ploeg werd gereduceerd tot maximaal drie, zodat het houden van anderhalve
meter afstand mogelijk was. Ook hebben wij mondkapjes verplicht gemaakt in het asiel, en
op meerdere locaties ontsmetting stations geplaatst. Tot slot werd al het bezoek aan het asiel
op afspraak en met maximaal één bezoeker in het asiel ten alle tijden. Zoals al eerder
genoemd werden deze afspraken in 2021 uiterst goed nageleefd door onze vrijwilligers.
Met het opstellen van dit jaarverslag medio 2022 is de corona pandemie in gevaar
afgenomen, wij hopen dat dit zo blijft. Door de landelijke afname van corona besmettingen
hebben wij onze maatregelen ietwat kunnen terugschroeven. Er is natuurlijk zoals altijd nog
altijd een strikt oog op hygiëne en ontsmetting, om het welzijn van onze vrijwilligers,
bezoekers en dieren te garanderen.
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6. Bijzondere verhalen uit 2021

6.1 Joram
Deze stoere kat liep al een tijdje buiten rond zonder eigenaar. Hij werd verzorgd door
buurtbewoners, maar toen zij zagen dat hij een grote wond in zijn nek had werd de
dierenambulance gebeld, waarna Joram bij ons terecht kwam. Hier bleek dat hij heel weinig
contact met mensen gewend was, waardoor hij behoorlijk fel kon zijn. Naast de grote open
wond in zijn nek die meerdere operaties vereiste, had Joram last van blaasgruis en andere
gezondheidsprobleem als gevolg daarvan, die ook ingrijpende operaties nodig hadden. Na
veel aandacht en zorg van onze vrijwilligers en het personeel van dierenkliniek Anicura De
Waard, transformeerde Joram in een gezonde en lieve kater. Hij werd tot onze grote vreugde
geplaatst bij zijn nieuwe eigenaar op 5 januari 2022. Hier maakt hij het goed en is erg gesteld
op zijn nieuwe baasje.
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6.2 Diesel/Charlie
Diesel is als jong konijn buiten gevonden met twee flinke wonden op haar rug. Deze wonden
zijn waarschijnlijk veroorzaakt door een ander dier wat haar heeft aangevallen. Nadat ze werd
opgevangen door onze Gouden Konijnen Mandjes is ze belangeloos geopereerd door
dierenkliniek Anicura De Waard. Door de zorg die ze bij de dierenarts heeft ontvangen, de
inzet van het gastgezin en haar eigen wilskracht heeft ze haar verwondingen overleefd en is
ze volledig hersteld. Hierna is ze geadopteerd door een lief gezin waar ze de naam Charlie
kreeg. In haar nieuwe gezin geniet dit bijzondere konijn van een konijnenvriendje en is zo
tevreden met haar nieuwe baasjes dat ze hen zelfs wast.
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7.  Toekomst

Het afgelopen 2021 was wederom een geslaagd jaar voor Stichting De Kattenmand.
Wij kijken uit naar 2022 waarin wij hopen opnieuw een groot aantal katten, konijnen en
knaagdieren te verzorgen en een goed onderkomen te bieden. In het jaarverslag van vorig jaar
schreven wij over de ambitie om een nieuwe locatie voor ons asiel te realiseren waar wij de
ruimte zouden hebben voor een buitenverblijf. Helaas hebben wij op dit gebied nog niks
kunnen vinden.Wel hebben we in het afgelopen jaar en in 2022 veel tijd en geld gestoken in
het renoveren van de losloop kamers op onze huidige locatie.

Wij staan echter nog steeds open voor een nieuwe locatie van ons asiel. Heeft u een tip voor
een stuk grond of een pand dat ons kan helpen bij het realiseren van ons plan, stuur dan
gerust een e-mail naar: dekattenmandhoogaarslaan@gmail.com.
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Dankwoord

Tot slot zouden wij onze grote dank willen uitspreken aan allen die geholpen hebben om het
geweldige resultaat van 2021 te realiseren. Allereerst bedanken wij gemeente Molenlanden,
Dierenambulance Vianen, Dierenasiel Gorinchem, Dierenkliniek AniCura De Waard,
Dierenkliniek Het Liesvelt en Stichting Kattendorp Harfsen voor de samenwerking dit
afgelopen jaar. Wij bedanken ook hartelijk alle mensen die het afgelopen jaar een donatie bij
ons hebben gedaan of een dier bij ons hebben geadopteerd. Onze grootste dank gaat zoals
altijd uit naar onze geweldige vrijwilligers van De Kattenmand, De Kittenmand en Gouden
Konijnen Mandjes, die met hun grenzeloze inzet en liefde voor dieren de resultaten van
afgelopen jaar mogelijk hebben gemaakt.
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Bijlagen

1.  Overzicht asieldieren 2021

1.1 Overzicht katten en kittens

Aantal katten aanwezig op
01-01-2021

12

Katten via vangactie binnengekomen 39
Zwervers volwassen 52
Zwervers kittens 79
Afstandskatten volwassen 50
Afstandskittens 3
Geboren in de opvang 19
Huisuitzetting volwassen 6
Huisuitzetting kittens 4
TOTAAL 264

Geplaatste katten en kittens 168
Euthanasie/overleden kittens 3
Euthanasie/overleden katten 6
Retour eigenaar 18
Teruggeplaatst  na vangacties 37
Kattendorp Harfsen 1
Aanwezig op 31-12-2021 in asiel 22
Aanwezig op 31-12-2021 bij
gastgezinnen
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1.2 Overzicht konijnen en knaagdieren

Aantal aanwezig op 01-01-2021 11
Zwervers 11
Afstand 13
TOTAAL 35

Geplaatst 30
Overleden 1
Aanwezig op 30-12-2021 4
TOTAAL 35

2. Overzicht dierenartsbezoeken 2021
Consult katten en kittens 76
Consult konijnen 10
Sterilisatie poezen 78
Castratie katers 72
Castratie konijnen 16
Vaccinatie katten 81
Vaccinatie kittens 107
Vaccinatie konijnen 33
Euthanasie katten 7
Euthanasie konijnen 2
Gebitsbehandeling kat 5
Röntgenopname 15
Opname 5
Botbreuk 1
Penisamputatie 1
Pootamputatie 1
Teenamputatie 1
Sectie kitten 1
Verwijderen oog 1
Staartamputatie 1
Geplaatste transponders 140

Er zijn totaal 252 katten en kittens binnen gebracht/geboren in het asiel.

Hiervan zijn 97 katten/kittens gebracht door de Dierenambulance Vianen.
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