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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.

Vanaf januari hebben wij het gehele jaar diverse berichten op onze Facebook pagina geplaatst met
daarin tips en adviezen over katten en kittens.

In maart hebben wij een donatie van 2000 euro van Dierenlot gekregen.

In april hield st. Zuiderzee Zwerfdieren een vangactie in Zeewolde op een boerderij waar 24 (zieke)
katten zijn gevangen. Zwerfkatten NL heeft de katten in Katopia geholpen. Wij hebben 1 ouder kitten
opgevangen en gesocialiseerd. Een mooie samenwerking tussen deze 3 stichtingen!

In juni hebben we een oproep geplaatst om gastgezinnen te werven. Hier is door een aantal mensen
op gereageerd en we hebben na telefonisch contact huisbezoeken afgelegd en uitgelegd wat het
inhield om kittens op te vangen. Helaas zijn hier geen nieuwe gastgezinnen voor ons uitgekomen.

In augustus hebben we in samenwerking met Katshuisch in Vinkel 4 kittens kunnen vangen en
overnemen. Deze kittens waren verwilderd, maar na socialisatie is het gelukt om een gouden mandje
te vinden.
Ook kwam kitten Latin samen met haar broertjes en zusjes. Latin is meerdere keren naar een
specialistische kliniek geweest, omdat zij een probleem had met haar anus. Na alle zorg en
dierenartsbezoeken heeft zij het overleefd, maar had zij nog dagelijks intensieve zorg nodig.

In september heeft 1 van onze gastgezinnen Petertje opgevangen, een kitten uit het zuiden van het
land. In eerste instantie brachten wij hem naar Katshuisch, maar hij is na een tijdje toch weer bij ons
gekomen, omdat zijn epileptische aanvallen meevielen. Helaas heeft hij het na meerdere
dierenartsbezoeken en alle intensieve zorg niet gered.
In september hield Dierenlot een collecte waarbij iedere gedoneerde euro werd verdubbeld.

In oktober werd de collecte actie van Dierenlot verlengd en in november ontvingen wij 3333,33 euro.
Balls and arrows hield in oktober een inzamelingsactie lege flessen met een donatie van 116.05 euro.
Suus uit Oss houdt vangacties en riep onze hulp in voor de opvang van 2 oudere verwilderde kittens.
Na neutralisatie van 2 poesjes is er een uitbraak van Feline Panleukopenie virus (FPV) geweest bij 1
gastgezin. De twee poesjes zijn na dagenlange opname in een spoedkliniek beiden overleden.
Stichting Zwerfkatten Nederland heeft voor ons alles uitgezocht, waar we opnieuw heel dankbaar
voor zijn. Het betreffende gastgezin mag 18 maanden niet opvangen, opnieuw heel verdrietig.

In november kondigde oprichtster Patricia aan dat zij wegens privéomstandigheden ging stoppen
met het geven van (medische) adviezen. De stichting wordt binnenkort door haar overgedragen, dit
nieuws is voor het team heel zwaar en nog onwerkelijk.
We hebben in november een succesvolle veiling gehouden met items waar mensen op konden
bieden, omdat we zagen dat er veel facturen bleven binnenkomen.
Via Suus uit Oss hebben wij nog 6 verwilderde kittens overgenomen. 2 van deze kittens waren zo
verwilderd dat wij ze na overleg bij Stichting Jasmijn hebben mogen brengen.

In december hebben wij nog een loterij gehouden met een opbrengst van 516,50 euro.

In 2021 hebben wij in totaal 61 kittens opgevangen.


