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Kittenopvang Moederloos is in 1993 opgericht. Na bijna 20 jaar kittens opgevangen te hebben, is op
3 januari 2012 middels een notariële akte Stichting Kittenopvang Moederloos opgericht.
In 2018 hebben wij 120 kittens en 7 moederpoezen opgevangen. We hebben dit jaar veel zieke
kittens gehad waarbij langdurige zorg nodig was. Behalve de opvang en verzorging van deze jonge
dieren hebben wij in 2018 hard gewerkt aan het werven van fondsen en het verder vergroten van
onze naambekendheid.
Wij hebben nu een management van 4 personen waardoor we het als team sterker staan en beter
kunnen begeleiden qua gastgezinnen. Elk persoon qua management heeft zijn eigen specialiteit.
Wij zijn lid geworden van stichting Dierenlot. Bij de eerste Dierenlotdag is er een persoon niet
gekomen om les te geven. Patricia heeft deze dag de les “1ste hulp bij gevonden kittens gegeven bij
Dierenlot. Kittenopvang Moederloos heeft in 2018 zeer nauw samengewerkt met Stichting Zuiderzee
Zwerfdieren. Bij vangacties van verwilderde kittens en katten, kwamen de verwilderde kittens naar
Kittenopvang Moederloos en vingen wij moederpoezen op totdat de kittens gespeend mochten
worden. Patricia Sluiter is ook dit jaar meerdere malen benaderd door dierenartsen in Nederland
over het juist handelen bij een kitten. De samenwerking met landelijke dierenartsen vergroot zich
steeds meer.  Zij heeft ook dierenartsen Lelystad les gegeven in “Kittens flessen vanaf 1 dag oud”en
als dank heeft de kittenopvang een donatie gekregen.
We hebben via dierenambulance Noord Veluwe vele kittens dit jaar gehad. Op 11-02-2018 hebben
wij Makkie binnen gehad. Een kitten van enkele maanden oud. Gevonden naast de snelweg met een
bovenbeenbreuk. Er zijn hoge medische kosten gemaakt maar het ventje is helemaal genezen van
zijn lelijke breuk.
Kittenopvang Moederloos betaald voor 2 gastgezinnen de kosten van het opvangen. 1 van deze
gastgezinnen is een nieuw gastgezin.
Krista Sinke (kattengedragstherapeuten)  is ons aanspreekpunt voor vragen over gedrag en versterkt
ons team hierin. Dit jaar is zij meerdere malen door de gastgezinnen benaderd voor een situatie en
door een nieuwe eigenaar. Krista heeft tijdens een vergadering (in het pand van Gaus) ook nog les
gegeven aan de gastgezinnen over het gedrag. Hier was behoefte aan. Daarnaast heeft Krista een
document gemaakt voor nieuwe eigenaren om de introductie van het kitten / de kittens juist te laten
verlopen. Dit voorkomt enorm veel verdriet en ellende.
Kittenopvang Moederloos heeft haar netwerk zo groot uitbreiden en werkt nauw samen met
meerdere kittenopvangen. De begeleiding wordt gegeven door onze oprichtster Patricia Sluiter aan
deze kittenopvangen. Door het netwerk uit te breiden (Landelijk) kunnen wij meer kittens onderling
onderbrengen met de kennis dat de kittens in juiste instanties zitten waar de (medische)zorg goed
geboden kan worden.
Patricia Sluiter is begonnen bij de kattenacademie in het lesgeven in “kittens flessen vanaf 1 dag
oud”.
Wij hebben via doneeropmaat.nl veel benodigdheden gekregen. Mensen konden in plaatst van een
donatie qua geld, een donatie qua ontworming, voer, kittenmelk, vlooienpipetjes of kattengrind
geven.
In verband met de enorme drukte is het niet meer mogelijk om particulieren te begeleiden. Onze
website (gemoderniseerd) is hierop aangepast waardoor mensen informatie kunnen vinden over een
situatie waar ze inzitten.
Op onze facebookpagina word meer informatie gegeven over ziekte, gedrag en leuke tips.
Wij hebben nu ook Instagram zodat wij meerdere mensen kunnen bereiken.
Er is aan het einde van het jaar een kerstveiling gehouden. Meerdere bedrijven hebben hieraan mee
gewerkt en we hebben hier een mooie donatie mee mogen ophalen.


