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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 2019 hebben wij 124 kittens en 5 moederpoezen opgevangen. We hebben dit jaar enorm veel last
gehad van zieke (binnengekomen) kittens waarbij langdurige zorg nodig was. Niesziekte, vieze oogjes
en longworm zijn hier voorbeelden van.

Behalve de opvang en verzorging van deze jonge dieren hebben wij in 2019 hard gewerkt aan het
werven van fondsen en het verder vergroten van onze naambekendheid door in radio programma te
zijn geweest en via netwerken contacten gelegd.

Wij hebben een management van 4 personen waardoor we als team sterk staan en beter kunnen
begeleiden qua gastgezinnen. Elk persoon qua management heeft zijn eigen specialiteit.  Ook hebben
de personen van het management ieder een taak in de stichting, zoals de mail, Social media,
plaatsingscontracten registreren bij backhome, de spoedlijn etc. Hierdoor zijn wij sneller met
reageren op een hulpvraag via iedere mogelijkheid die wij mensen bieden.

Bij Dierenlot is er bij de 2e dierenlotdag van 2019 een les “1ste hulp bij gevonden kittens” gegeven
door Patricia. Deze is tevens opgenomen via een camera zodat deze voor de beneficianten van
Dierenlot terug te zien is op hun website.

We hebben via dierenambulance Noord Veluwe vele kittens dit jaar gehad. 2 daarvan zijn Zippo en
Dani. Beide kittens hebben meerdere orthopedische problemen en hiervoor hebben wij een
orthopeed ingeschakeld om deze operatie(s) uit te voeren. Omdat de kosten zeer hoog waren is er
een tikkie actie gedaan met veel donaties.
Daarnaast hebben wij 5 kittens met een hartaandoening gehad waarvan er 1 kitten met ernstige
hartaandoening een echo heeft gekregen om hier zeker van te zijn. Het kitten is geplaatst bij lieve
mensen die de conditie van het kitten weten. 1 kitten is aan zijn hartprobleem met 12 weken
overleden.

Kittenopvang Moederloos betaald voor 2 gastgezinnen de kosten van het opvangen. Op onze
facebookpagina word meer informatie gegeven over ziekte, gedrag en leuke tips.
Wij hebben tevens Instagram zodat wij meerdere mensen kunnen bereiken.

Voor de kerst hebben meerdere gastgezinnen in kerstpak bij de Jumper gestaan voor mensen die
met een kerstvrouw / rendier / levende kerstboom en een sneeuwpop op de foto wilde.
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.


