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Stichting Thuiszorg voor huisdieren biedt een blijvend thuis aan katten en honden met 

gedragsproblemen en/of suikerziekte die niet herplaatsbaar zijn en vangt tijdelijk katten op met 

een medische zorgvraag die wel herplaatsbaar zijn, met de nadruk op katten met suikerziekte. 

 

Inleiding 

Chantal (oprichter en voorzitter) is opgegroeid met dieren en heeft altijd een hart gehad voor de 

'zwakken'. Op haar 16e adopteerde ze haar eerste eigen oude kat en op haar 18e begon ze met 

vrijwilligerswerk in het asiel. Al snel gingen de katten die nog een korte levensverwachting hadden 

met haar mee. Met als doel een waardig levenseinde na nog veel liefde gekend te hebben. Na het 

overlijden van 4 katten in korte tijd te hebben verwerkt, naast haar studie en andere 

werkzaamheden, is Chantal tijdelijk gestopt met het opvangen van de katten die nog een korte 

levensverwachting hadden. Wel heeft ze nog een aantal katten tijdelijk opgevangen die na 



(her)socialisatie herplaatst werden via het asiel. 

En toen kwam Cynthia op haar pad in 2013. Een doodsbang poesje dat ingeslapen zou worden. Dit 

was het begin van weer veel rescues in huis. Al snel daarna kwam de eerste diabeteskat op haar pad. 

Chantal is in 2013 afgestudeerd als diëtist voor mensen en ze heeft zich daarna goed verdiept in 

voeding en diabetes bij katten. Na een goede ervaring met de eerste pleegdiabeteskat heeft Chantal 

meerdere pleegdiabeteskatten in huis gehad die herplaatst zijn via een asiel.  

1 januari 2019 was het wel echt tijd om Stichting Thuiszorg voor huisdieren op te richten om nog veel 

meer (onder andere diabetes)katten te kunnen helpen, met hulp van derden. 

 

De afgelopen jaren hebben we geleerd, gefaald en succes gehad. Onze doelstellingen zijn iets 

veranderd en de nadruk komt nog meer te liggen op diabeteskatten opvangen en herplaatsen. 

We gaan terug naar de basis. 

 

Doelstellingen 

1. Een kwalitatief goed leven bieden aan de vaste bewoners. 

2. Zoveel mogelijk diabeteskatten opvangen en indien mogelijk herplaatsen. 

3. Baasjes van (geadopteerde) diabeteskatten begeleiding bieden, naast de zorg van hun dierenarts. 

4. Tijdelijke financiële steun bieden aan baasjes van diabeteskatten (en indien er genoeg financiële 

middelen zijn ook aan baasjes van katten of andere huisdieren met een medische zorgvraag). 

 

Dit alles zonder winstoogmerk! 

 

Hoe gaan we deze doelstellingen behalen? 

1. De vaste bewoners worden minimaal 1 tot 2 x per jaar gezien door de dierenarts. Afhankelijk van 

hun medische toestand. Alle dieren krijgen de juiste medische dagelijkse verzorging. Wij houden ons 

aan 'de regels' van de faculteit Diergeneeskunde wat betreft dierenwelzijn (zie: 

https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde/dierenwelzijn).  

Bestuursleden overleggen regelmatig over de kwaliteit van leven van de aanwezige dieren en 

beslissen samen of 'het genoeg is geweest'. 

2. Op dit moment verblijven de vaste bewoners en pleegdiabeteskatten bij Chantal thuis in de 

opvang. Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het krijgen van een grotere woning, zodat meer 

diabeteskatten opgevangen kunnen worden bij Chantal. Er staan al vrijwilligers klaar om te helpen bij 

een groter aantal opvangdieren. 

3. Baasjes die een diabeteskat bij de stichting hebben geadopteerd weten dat zij altijd contact op 

kunnen nemen met de stichting via telefoon of e-mail. Ook derden weten ons te vinden voor advies. 

Indien gewenst staan wij bij met advies, maar we verwijzen ook veel door naar diabeteskatten.nl. Op 

dit forum geven mensen advies die nog meer ervaring hebben dan wij. 

4. Soms nemen baasjes contact met ons op, omdat zij afstand moeten doen van hun diabeteskat. Bij 

navraag blijkt dat de oorzaak financieel is. Als baasjes de medische zorg wel aan kunnen, maar de 

kosten niet kunnen dragen, willen wij graag helpen. Dit voorkomt dat er nog een diabeteskat 

herplaatst moet worden! We zullen in overleg bijdragen aan de medische benodigdheden / 

medicatie / dierenartskosten. 

 

Missie 

We vinden het heel belangrijk dat ieder dier met gedragsproblemen en/of een medische zorgvraag 

(zoals diabetes) een eerlijke kans krijgt op de juiste (medische) verzorging.  

Onze missie is dat geen enkele diabeteskat ingeslapen wordt voordat alle opties, zoals alle 

mogelijkheden tot herplaatsen, serieus in overweging zijn genomen! 

https://www.uu.nl/organisatie/faculteit-diergeneeskunde/dierenwelzijn


 

Bestuur 

Voorzitter: Chantal Hergt 

Secretaris: Ellen de Kievit 

Penningmeester: Nynke Kaastra 

 

Het bestuur wordt niet beloond voor haar werkzaamheden. 

 

Inkomsten 

Onze inkomsten hebben verschillende bronnen.  

1. Afstandskosten bij opname diabeteskat 

2. Adopties 

3. Vergoeding verzorging aan huis van een ziek dier 

4. Vergoeding voor tijdelijke opvang (diabetes)kat of hond met medische noodvraag 

5. Vaste donateurs 

6. We zijn benificiant van Stichting Dierenlot 

     - We doen oa  jaarlijks mee aan de Christmas Challenge 

     - We mogen regelmatig voer en kattengrit ophalen 

7. Via Stichting DierenDonatie.nl zamelen we geld in voor bijvoorbeeld insuline(spuiten) 

8. Mensen kunnen meespelen voor ons bij de VriendenLoterij 

 

Kosten 

Alle inkomsten komen ten goede van de vaste bewoners, pleegdiabeteskatten en dieren die we 

financieel ondersteunen! 

Het geld wordt grotendeels uitgegeven aan voeding, medicatie en dierenartsbehandelingen en de 

dagelijkse verzorging. We rijden in een transportambulance van Stichting DierenLot. Een klein deel 

van het geld gaat naar kosten aan deze auto. 


