
 

 

 

 

Actueel verslag activiteiten 2021 van Stichting Katimo 
 

Opvang 

Stichting Katimo heeft zich in 2021 gericht op 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.  

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.  

In 2018 zijn wij gestart met het Senioren Adoptie plan. Hiermee kunnen onze seniorkatten op afstand 
worden geadopteerd en financieel worden gesteund. Mensen die een seniorkat hebben geadopteerd 
bieden wij de mogelijkheid om hun adoptiekat te komen bezoeken. 

Onze activiteiten worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van particulieren en sponsoren. Iedere 
bijdrage, hetzij in geld, materiaal of uren, en of deze nu groot, gemiddeld of klein is, is altijd van harte 
welkom en wordt zeer gewaardeerd. Ook dit jaar hebben wij gelukkig veel ondersteuning mogen 
ontvangen. Heel hartelijk dank hiervoor! 

 

Vrijwilligers  

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor Stichting Katimo.  Zonder hun inzet zou de opvang niet kunnen 
bestaan. Zij staan dag en nacht klaar met de verzorging van de kittens/katten, het halen en brengen 
van de kittens/katten, het schoonmaken van alle verblijven, het knuffelen en spelen met de dieren 
en het draaien van vele wassen. In 2022 gaan we weer op zoek naar nieuwe vrijwilligers die 
flessenkittens en moederpoezen met kittens willen opvangen.  

 

Bijdragen aan de opvang 

Ieder jaar ontvangen wij van veel mensen giften in de vorm van geld of in natura. Ook afgelopen jaar 
mochten we weer vele euro's, zakken diervoeding, krabpalen, reismandjes, handdoeken, klimpalen 
en andere zaken in ontvangst nemen. Wij zijn hier uiteraard heel blij mee!  

 

Donaties en giften 



 

 

De financiële ondersteuning van Stichting Katimo bestaat voor een belangrijk deel uit giften en 
donaties. Dit jaar is er via oproepen op Facebook veel gedoneerd voor een aantal dure ingrepen. 

 

Materiële donaties  

Ieder jaar blijven wij ons verbazen over de grote hoeveelheid materiële giften die wij van 
dierenliefhebbers ontvangen. Ook dit jaar zijn er weer heel veel goederen opgehaald tijdens een 
“donatie ophaalronde”, georganiseerd door 2 vrijwilligers. Ook krijgen wij regelmatig telefoontjes 
over dekens, handdoeken, mandjes, krabpalen, speeltjes en voer.  

 

Website  

Op de website www.katimo.nl/ staat alle informatie over Stichting Katimo en de kittens/katten die 
plaatsbaar zijn.  

 

Sociale media  

Stichting Katimo is al jaren actief op Facebook. Op Facebook worden de plaatsbare kittens en katten 
voorgesteld. Ook worden er op Facebook vermiste en gevonden katten geplaatst en worden er 
oproepen gedaan voor een bijdrage voor dure operaties. 

 

Vooruitzicht 2022 

Vanzelfsprekend zal in 2022 onze aandacht blijven uitgaan naar het werven van vrijwilligers en het 
verbeteren van de financiële situatie en het vergroten van onze naamsbekendheid. 

Ons uiteindelijke doel is het aantal zwerfkatten in Limburg te verminderen! 

 


