Geacht College en Geachte Gemeenteraad,
Als laatste hoop op medewerking m.b.t. onze stichting Dintelkat – rusthuis voor bejaarde katten, wenden we ons tot
u.
We willen ons beperken tot de huidige situatie van de stichting, en puntsgewijs toelichten over het ontstaan en de
noodzaak van ons werk.
In 1998 zijn we getrouwd in de Gemeente Amersfoort, en zijn daarna vrij snel begonnen met het opvangen van
katten die bijzondere zorg nodig hebben. Dat was toen al bedoeld om na onze pensionering door te gaan met dit
mooie werk. Je kunt mensen én dieren helpen. In Capelle a/d IJssel, onze eerste woonplaats kregen we verzoeken
vanuit het hele land om zieke en/of verwaarloosde katten op te nemen. Daar waren ook een aantal katten uit
Dinteloord bij, indertijd gehuisvest i De katte stal op de Boo pjesdijk. Deze stichti g ha teerde dezelfde
werkwijze als onze stichting, met dit verschil dat de katten bij ons de beschikking hebben over het hele huis en een
buitenverblijf. De kattenstal heeft zichzelf opgeheven omstreeks 2004 om privé redenen. De aanvragen voor
huisvesting van bejaarde katten bleven naar ons toe komen.
Toen we in Dinteloord kwamen wonen hadden we 6 katten. We zijn begonnen als gastgezin bij een dierenasiel, leuk
werk waar we mee moesten stoppen omdat er geen vergoeding meer werd verstrekt en ook de vergoeding in natura
stopte. Door de grote hoeveelheden katten in asielen konden verschillende katten die hier verbleven niet naar
asielen terug. Er waren toen 12 katten waarvan 7 van asielen.
Na diverse verzoeken om vergoeding bij de asielen en het hoofdbestuur leek ons de beste oplossing een stichting te
vormen. Dat deden we met ons laatste vakantiegeld van het salaris van GertJan.
Op 17 juni 2013 hebben we de akte van oprichting van Stichting Dintelkat getekend bij Notaris Jongenelen bij V.H.M.
Cornelissens, te Moerdijk, en de stichting aangemeld bij de Kamer van Koophandel West en Midden Brabant.
Di teloords E ercare P. Hou eli g i specteert gratis jaarlijks o ze fi a ciële ad i istratie, en geeft tips en gratis
financieel 7advies.
Vanaf 17 juni tot nu was er een enorm aanbod van oudere katten, omdat eigenaars in grote problemen kwamen
door ziekte of overlijden, huis uitzetting of scheiding, allergie of plaatsing in een verzorgingstehuis. We kunnen dit
verifiëren aan de hand van ondertekende afstandsverklaringen van familie of eigenaars. We hebben nu 27 katten in
huis, van mensen die geen gebruik wilden maken van asielen, maar er voor kozen hun dierbare huisdier in een
woonhuis met goede verzorging achter te laten. Het afstandsgeld bedraagt nu 150 euro, of naar draagkracht.
Voor de medische controle kunnen we rekenen op Dierenartsenpraktijk Steenbergen, Dierenarts Frank Seuren staat
achter onze doelstelling, geeft (gratis) advies omtrent medicatie huisvesting en voeding. Hij heeft maandag 17
november de stichting volledig bekeken en goedgekeurd. Een houten vloer in de buitenruimte die ons werd
toegezegd door een Firma raadde hij met klem af i.v.m. parasietgevoeligheid en hygiëne, de onderkant kan makkelijk
rotten en zo zorgen voor bacterie- en schimmel vorming. Zeker niet goed voor oude katten. Het hout zou gebruikt
kunnen worden om de buitenruimte uit te breiden en/of broodnodige opvanghokken.
We hebben om wat extra hoognodige inkomsten te verkrijgen de volgende acties ondernomen:
-

-

-

Fabrikanten aangeschreven om voer van over de datum aan ons te schenken. Dit voer gaat helaas uitsluitend
naar Dierenbeschermings gerelateerde verenigingen stichtingen.
Ons ingeschreven bij de Rabobank voor de grote clubaktie. We ontvingen naast de vergoeding van de eigen
Rabo rekening van Dintelkat 50 euro. We hebben geen leden, dus ook geen stemmers, en vallen buiten de
prijzen.
De Lionsclub gevraagd om een extra opvanghok in de benedenruimte. Dit werd afgewezen omdat de club
enkel geeft aan mens gerelateerde verenigingen/stichtingen, en niet voor dieren, waar we bij willen op
merken dat wij mensen én dieren helpen.
De Gemeente Steenbergen schriftelijk gevraagd om subsidie of een andere vorm van hulp. Dit werd
afgewezen omdat de Gemeente uitsluitend subsidie verstrekt aan mens gerelateerde
stichtingen/verenigingen, en niet voor dieren.

-

-

We hebben ons aangesloten bij de stichting Dierenlot, die kleine stichtingen verenigingen helpt en
ondersteunt. We zijn daar een zaterdag geweest op een dierenevenement waar organisaties elkaar leren
kennen en tips uitwisselen. Dierenlot heeft landelijk ca. 500 stichtingen onder beheer, ook zij hebben dus
geld nodig. Hiervoor organiseren ze onder zoveel mogelijk leden kleding inzamelingspunten. Ze zetten
hiervoor containers neer met reclame voor Dierenlot. Er zijn veel verschillende containers aan te vragen, van
erg groot zoals op het dorpsplein van Dinteloord, tot medium of klein, te vergelijken met een vuilcontainer
van de gemeente.
We hebben een verzoek bij de gemeente Steenbergen ingediend om een passende container naast ons huis
te plaatsen. Dit werd afgewezen met als motivatie: De gemeente Steenbergen wil graag alle afval en kleding
inzameling onder eigen beheer houden, de kleding gaat naar de Kringloopwinkel.

Het was onze laatste hoop, om Dierenlot te helpen geld binnen te halen ten gunste van kleine noodlijdende
stichtingen waaronder wijzelf, zodat we zelf iets kunnen bijdragen om Dierenlot groter te maken.
We krijgen ontzettend veel hulp van het VIP te Steenbergen, en hebben twee vrijwilligers, en twee
staan er nog op de wachtlijst. Ook hebben we een stagiaire, die zichzelf aanmeldde aan de voordeur.
Daar zijn we ontzettend dankbaar voor.
Oudere katten zijn net zoals oudere mensen kwetsbaar. Als mensen hier hun kat afstaan beloven wij
om zo goed mogelijk voor ze te zorgen. Dat betekent dat ze bij ziekte behandeld worden bij onze
Dierenartsen, wat deze dierenartsen tegen sterk gereduceerd tarief graag doen. Toch kan het niet
gratis, want ook dierenartsen moeten materiaal en medicatie kopen. Als er zoals nu niesziekte heerst
is een dierenarts nodig, u begrijpt dat dit een forse aanslag is op ons beperkt aanwezige budget.
GertJan verdient als bruggen bouwer af en toe wat bij, helaas gaat 40% van zijn salaris naar de
belasting, en met de vaste lasten, hypotheek etc. + forse gemeentelijke belastingen is het erg lastig
om rond te komen.
Vorig jaar hebben we zelf ca. 4000 euro bijgepast aan voeding, aanpassing huis en dierenartskosten,
+ verdere bijkomende kosten, als kattenbakvulling en ontsmettingsmiddelen.
We zijn zelfredzame actieve ouderen die op deze manier bezig blijven, geen professionele gezinshulp nodig
hebben, en anderen helpen bij de opvang en verzorging van het dierbare huisdier. We kunnen de
aanvraag niet aan omdat we niet beschikken over nood opvanghokken, en veel mensen sturen we
door naar andere stichtingen buiten Steenbergen.
GertJan gaat via Dierenlot die 50 euro korting geeft op de cursus Vakopleidingen Fondsenwerving, na aftrek
van de korting 98,50 euro p.p. Voor allebei is dat net teveel voor de lege kas van Dintelkat helaas.
We vragen de Gemeente Steenbergen om de afwijzing (zie uw brief dd. 21-11-2014 Uw kenmerk UM1407541)
Van een passende kledingcontainer te herzien, óf enige andere vorm van ondersteuning voor de stichting, omdat
we aan veel inwoners merken hoezeer ons werk op prijs wordt gesteld. Ze kunnen zelfs het huisdier van een
overledene of ernstig zieke op Dintelkat bezoeken, en hieruit wat troost putten. De katten komen uit het hele land,
maar Steenbergenaren gaan voor.
Kunt/wilt u alstublieft uw standpunten voor onze noodlijdende stichting herzien?
Dank u wel voor het lezen en de moeite.

Vriendelijke groeten,
Stichting Dintelkat
Stoofdijk 16
4671 CR Dinteloord
0167850303 – 0638931950
http://dintelkat.webnode.nl/a0ver-ons/over-ons/
http://dintelkat.webnode.nl/

