
Dinteloord 14 augustus 2014

Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Steenbergen

Geacht Gemeenteraad,

Graag willen wij ons aan u voorstellen, en de daarbij behorende hulpvraag voorleggen.

We wonen sinds 2005 in Dinteloord wegens gezondheidsredenen. Dat heeft goed gewerkt omdat de gezondheid sinds we hier 

wonen vooruit is gegaan.

We zijn getrouwd, en runnen een rusthuis voor bejaarde katten. 

In juni 2013 hebben we onze Stichting Dintelkat, Rusthuis voor bejaarde katten zonder thuis, Notarieel en Statutair bij de Kamer 

van Koophandel wettelijk vast laten leggen. 

U kunt de Notariële akte en bewijs van inschrijving Kamer van Koophandel altijd bij ons bekijken of opvragen.

Toen we begonnen wisten we al door onze decennia lange ervaring met dieren, dat juist oudere katten tussen wal en schip raken 

als er onvoorziene omstandigheden zijn waarbij de kat moet verdwijnen.

Dat de nood zo hoog is als wij in het afgelopen jaar hebben ervaren wisten we niet.

Momenteel hebben we 22 oudere katten, afgestaan om uiteenlopende redenen.

Enkele voorbeelden: Terminaal zieke mensen willen hun (oude) huisdier goed verzorgd achterlaten.

Mensen met allergische verschijnselen zien zich genoodzaakt hun (oude) kat(ten) af te staan omdat ze anders hun werk niet meer 

kunnen doen.

Een scheiding waarbij door verhuizing de bejaarde kat niet mee kan.

Er zijn zelfs mensen bereid om drie maanden te wachten voordat ze hun bejaarde geliefde huisdier hier achter kunnen laten.

Nu staat er weer een verzoek voor twee oudere katten, omdat een jonge vrouw naar Thailand wil om daar vrijwilligerswerk te 

verrichten.

We hebben ons hele huis aangepast voor de behoeften van oudere katten. Een noodopvang gemaakt in de benedenruimte onder 

ons huis, en een buitenverblijf. Alle 22 katten hebben een plaatsje gevonden, en knappen zienderogen op door de rust in huize 

Dintelkat. Daarbij krijgen we reacties van dank, als een ernstig ziek iemand rustig afscheid kan nemen in de wetenschap dat zijn dier 

goed verzorgd achter blijft.

Graag willen we verder gaan met het helpen van dieren én mensen. We doen dit broodnodige werk met hart en ziel, maar doen er 

zelf jaarlijks 3000 euro bij.

Helaas is door pensioenkorting én verandering inkomen ons inkomen sterk gedaald, ook het werk dat de heer V.d. Eijkel als 

bruggenbouwer part timet bij verdiende na zijn pensioen, is gereduceerd, zodat we financieel in de problemen dreigen te raken. Nu 

staat er nog 1000 euro op de eigen bankrekening van Dintelkat, dit betreft afstandsgeld en een paar giften.

We hebben ons aangemeld bij Stichting Dierenlot, ook anderen hebben ons daar aangemeld. 

Bij de Rabo bank hebben we ons aangemeld voor de Clubkas campagne. We ontvingen 150 euro, waarvan we na aftrek van de Bank 

kosten 50 euro mochten houden.  We hebben geen leden of donateurs die op ons stemmen. De regels van deze campagne zijn hoe 

meer stemmen hoe meer geld.

Bij de Lions Club hebben we gevraagd om benodigdheden voor het opvanghok in de benedenruimte. Deze club gaf aan dat we niet 

in hun doelgroep vallen, omdat die doelgroep mensen betreft.   

Bij grote dierenvoedingsfabrikanten hebben we gevraagd om voer van over de datum, maar dit voer gaat naar een grote landelijke 

From: inekegj@home.nl <inekegj@home.nl>
Sent: donderdag 14 augustus 2014 13:00:06
To: info (gemeente Steenbergen)
Cc:
Subject: Subsidie aanvraag



organisatie voor dieren.

We krijgen bij ZooPlus (een grote Internet dierenbenodigdhedenshop) 10% korting, en onze Dierenartsenpraktijk helpt ons naar 

vermogen. 

Meer mogelijkheden zijn er niet, om ons inkomen voor de katten te verruimen. 

Moeten we dit noodzakelijke werk staken omdat er geen privé geld van ons meer beschikbaar is, of kan de Gemeente iets voor ons 

betekenen. Geld hoeft niet eens, met materialen om het huis verder uit te breiden, kattenvoeding of andere materialen zijn we ook 

erg blij: Wat we krijgen hoeven we niet zelf te kopen.

Heel graag horen we van u of u iets voor onze oude katten kunt doen. Asielen nemen vaak geen oude dieren meer op. Dat is ook 

begrijpelijk, want oude dieren zijn moeilijk te verkopen. In laten slapen is zeker voor jonge kinderen en ernstig zieke mensen 

onaanvaardbaar, ze hebben er niet om gevraagd ziek te worden, allergie te krijgen en hun dier af te moeten staan.

Iedere belangstellende is altijd hartelijk welkom om Dintelkat te bekijken, graag na telefonische of schriftelijke afspraak. Dagelijks 

op werkdagen van 12.00 – 18.00 uur.

Stichting Dintelkat:

GertJan en Ineke van den Eijkel

Dintelkat is non profit KvK: 58163301

Bankrek.: NL06 RABO 0129 3722 42

Stoofdijk 16  4671 CR Dinteloord

Tel. 0167850303 van 12.00  18.00 uur

Email: inekegj@home.nl

DAP Steenbergen: De besten: http://dapsteenbergen.nl/

Verzekeringen hypotheken en (fin.) advies met eenpersoonlijke benadering: http://www.evercarewb.nl/

Een klus? http://dinteloord.fixet.nl/

Lees meer: http://dintelkat.webnode.nl/

http://dintelkat.webnode.nl/

Vriendelijke groeten,

http://dintelkat.webnode.nl/
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