Beleidsplan Stichting KATIMO Nederland 2018

Inleiding
Stichting Katimo biedt opvang voor moederloze (zoog)kittens, moederpoezen met kittens en
zwangere poezen, die hulp nodig hebben omdat ze over straat zwerven of zijn gedumpt door
mensen. Stichting Katimo biedt tijdelijke opvang en verzorging van de opgevangen dieren en
zal er zorg voor dragen het dier een nieuwe toekomst te geven door middel van
herplaatsing.

Doel
Het doel van de stichting is het opvangen van moederloze (zoog)kittens, moederpoezen met
kittens of zwangere poezen die zijn gedumpt of over straat zwerven. Ook vangen wij
moederpoezen op die in het wild leven en een nestje met kittens hebben. Voor de kittens
zoeken wij een nieuw baasje. De moederpoes wordt gesteriliseerd en teruggeplaatst of als
ze niet te wild is, wordt ook voor haar een goed tehuis gezocht.
Hiermee willen we bereiken dat het aantal zwerfkatten in Limburg wordt verminderd.
Al onze opgevangen kittens en katten wonen bij gastgezinnen. Daar worden ze goed
verzorgd en in huiselijke sfeer gesocialiseerd.
Daarnaast hebben we een groot aantal katten, poezen en senioren in de permanente
opvang. Onze senioren kunnen op afstand worden geadopteerd.

Aanmelding
Binnengekomen dieren worden aangemeld bij de daarvoor bestemde instanties b.v.
Amivedi.

Herplaatsing
De stichting zal, middels plaatsing van een foto op de website en facebook, op zoek gaan
naar een nieuwe eigenaar voor de kittens en deze herplaatsen als zij minimaal 10 weken oud
zijn. De kittens zijn, voordat ze worden herplaatst, voorzien van een enting en een chip. De

kittens/katten in de opvang ouder dan 6 maanden zijn, naast de entingen en chip, ook
geneutraliseerd voordat ze worden herplaatst.

Inslaapbeleid
De stichting voert in principe een NO_KILL beleid maar er zijn uitzonderingen zie
onderstaand beleid.
De stichting heeft een beleid opgesteld voor het inslapen van een kitten/kat. Dit zal altijd in
overleg gaan met de dierenarts. Als er geen ander beleid meer kan worden gevoerd omdat
het kitten/kat ernstig ziek is en er geen verbetering meer zal plaats vinden of wordt een
lijdensweg verwacht dan zal er tot inslapen worden beslist door dierenarts en door
dierenarts worden uitgevoerd.

ANBI-status
Stichting Katimo heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit is een
belangrijk gegeven voor u als donateur en voor ons als stichting. Alle giften, donaties etc. die
aan Stichting Katimo worden gedaan, zijn aftrekbaar van de belasting. En mocht Stichting
Katimo een erfenis of schenking krijgen, dan hoeft de stichting daarover geen erfbelasting of
schenkbelasting te betalen.

Vrijwilligers
De werkzaamheden voor de verzorging, opvang en herplaatsing van de kittens/katten
worden uitgevoerd door vrijwilligers. Denk hierbij aan: het ophalen en brengen van de
kittens/katten naar de gastgezinnen en de dierenarts, de coördinatie van de gastgezinnen,
de administratie en het beheer van de website en facebook.

Werving van financiële middelen
Stichting Katimo heeft donateurs die eenmalig of regelmatig doneren. Nieuwe donateurs
worden geworven door middel van Facebook, de website, acties en evenementen. De
seniorkatten in de permanente opvang kunnen op afstand financieel worden geadopteerd.

