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Wie is Kattenopvang Waasland?
Kattenopvang Waasland werd in juni 2012 opgericht door Evy en Kate. Als 2 grote dierenvrienden
wilden ze iets doen aan de talloze zwerfpoezen, gedumpte katten, en moederloze kittens die in de
drukke periodes in grote getallen werden en worden gedumpt. De opvang werd opgericht midden
in het kittenseizoen, er was dus meteen werk genoeg voor Evy, Kate en de opvanggezinnen.
Kate werkte een aantal jaren als dierenartsassistente en volgde ook meerdere
cursussen rond kattengedrag bij Felinova. Ze begon als opvanggezin voor
papfleskatjes, maar ondertussen komen ook gewone kittens, pubers en
volwassenen langs.

Evy werkt in het familiebedrijf en is daar verantwoordelijk voor de
administratie. Ook zij volgde de Summerschool bij Felinova. Bij haar worden
de katten over het algemeen binnengebracht waarna ze vertrekken naar het
opvanggezin. Papflessertjes doet zij ook.

De vele opvanggezinnen vormen het hart van de opvang. Ondertussen is er een stabiele groep
van opvanggezinnen die al een groot deel van Vlaanderen overkoepelt. Een heel vrolijke en

aangename groep mensen met een hart voor dieren en in het bijzonder katten!
Uiteraard kan daar altijd nog volk bij, informeer gerust!
Door het werken met opvanggezinnen onderscheidt de opvang zich van veel andere opvangen en
asielen. Opvangkatjes komen, in plaats van in kooien of drukbevolkte ruimtes, terecht in een
huislijke omgeving waar ze omringd worden met warmte en liefde. Vaak kunnen ze ook wennen
aan de aanwezigheid van andere katten, honden, kinderen…
Angstige of verwaarloosde katjes en kittens worden gesocialiseerd en mogen pas naar hun nieuwe
thuis eens ze gezond en op gewicht zijn en hun vertrouwen in de mensen terug hebben. Doordat
ze in een huiselijke omgeving zitten, leert men ook sneller hun karakter kennen, wat handig is
voor toekomstige adoptanten die niet voor een verrassing komen te staan.
Er is nog een belangrijk onderscheid tussen Kattenopvang Waasland en heel wat andere asielen:
de kittens krijgen de kans om lang genoeg bij de mama te blijven (of bij afwezigheid daarvan: bij
andere volwassen katten en nestgenootjes). De wettelijke leeftijd waarop kittens
geadopteerd/verkocht mogen worden is helaas 7 weken. Ondertussen blijkt echter zowel uit
onderzoek als uit de praktijk dat de socialisatie van een kat pas na 16 weken voltooid is. Heel wat
katjes die aan 7 weken van de mama werden gescheiden vertonen rond hun 1 of 2 jaar
gedragsproblemen, zoals het moeilijker aanvaarden van andere katten, bijten, ongepast
krabgedrag, agressie naar mensen of soortgenoten enz. Veel asielen staan nog toe dat katten aan 7
weken al naar hun nieuwe thuis mogen, o.a. omwille van het sterk aandringen van heel wat
onwetende kittenkopers (“ze zijn dan nog zo schattig”). Kattenopvang Waasland houdt in de
eerste plaats rekening met het welzijn van de kat en houdt de kittens daarom bij tot de leeftijd van
12 weken. Pas dan mogen ze naar hun nieuwe thuis dan nog liefst naar een thuis waar reeds
andere katten aanwezig zijn. Mensen die een hele dag gaan werken zijn zullen dus moeten kiezen
tussen 2 kittens of een volwassen kat.
Een laatste principe van de opvang is het no kill beleid. Er wordt voor alle katten (dus ook
papfleskittens, katten met aids en leucose (pluskatjes), poezen met een handicap (minpoesjes),
senioren…) een thuis gezocht. Enkel als een kat ongeneeslijk ziek is en pijn lijdt, wordt besloten tot
het humaan laten inslapen van de kat.
Wie meer wilt weten over de opvang, de oprichters of de opvanggezinnen kan terecht op de
website of op de facebook-pagina.

Interview met de oprichtsters
1. Hoe is het idee van een eigen opvang ontstaan?
Evy: Eigenlijk per toeval. Zowel Kate als ik hadden per toeval katjes bij ons gekregen en aangezien er
nergens hulp te vinden was, dachten we: 'anders beginnen we zelf een kleinschalige opvang' Hij is
ondertussen al iets groter geworden dan we in gedachten hadden
Kate: In het verleden was ik een opvanggezin voor VZW KatZoektThuis in Gent. Door mijn verhuis
naar het Waasland was ik op zoek naar nieuw vrijwilligerswerk bij asielen.
Ik merkte al heel snel dat er een groot tekort was aan goede asielen in de regio. Toen begon het idee te
groeien om zelf iets op te richten met opvanggezinnen.
Op een kattenparty, georganiseerd door de Kattensite, leerde ik Evy kennen. Het klikte onmiddellijk.
Ook zij wou iets betekenen voor al die hulpeloze poezekes. Kort daarna werd ons kindje
“Kattenopvang Waasland” geboren.
2. Wat zijn de doelen en principes van de opvang?
Evy: Het doel is om bij elke kat het geschikte baasje te vinden. Dus niet de voorkeur van de
adoptanten primeert, maar wel het karakter van de poes. De poezen zijn gezond als ze vertrekken en
met alles in orde qua ontworming, inentingen, chip en sterilisatie.
Poezen met dodelijke ziektes krijgen bij ons ook een kans. Ook zij hebben nog recht op een leven, al is
het soms niet lang meer. Zolang er geen ondraaglijk lijden aan te pas komt, wordt een kat niet
ingeslapen.
Kate: Wij willen opkomen voor de rechten van de kat. Een kat heeft recht op een lang gelukkig leven.
Niet alle katten hebben een goede start, of zijn gelukkig. Wij willen deze katjes een stem geven en
helpen om hun doel te bereiken.
Wij willen katten benaderen op de juiste manier, hun karakter respecteren terwijl ze bij ons in de
opvang zijn. Daarvoor heb ik al meerdere cursussen bij Anneleen Bru van Felinova gevolgd. Die
cursussen zijn zo boeiend en je leert ontzettend veel over het welzijn van katten.
Eén van onze sterke punten is dat we NOOIT nodeloos euthanaseren en dit in tegenstelling tot andere
asielen. Zelfs katjes met FIV en Leucose krijgen bij ons nog een kans.
Wij adviseren ook toekomstige eigenaars over goede voeding, introductie van een nieuwe kat, de
kattentaal enz. Sinds kort krijgen al onze opvangertjes een echte rugzak met informatie mee.

3. Hoe komen de katjes bij jullie terecht en hanteren jullie bepaalde voorwaarden waaraan de katjes
moeten voldoen?
Evy en Kate: De katjes komen soms via politiekorpsen of dierenartsen. Maar de meeste meldingen
komen van particulieren: mensen die ze vinden (op straat, in een doos,...) ofwel via afstand (allergie,
verhuis of kittens die ze niet kwijtraken). Voor de zwerfkatjes stellen we geen eisen aan de
vinders. Als het echter gaat over een plotse allergie van de eigenaar, een plasprobleem of andere
gedragsproblemen proberen we eerst de volledige situatie te achterhalen. Als we merken dat we het
door advies kunnen oplossen, doen we dit.
Bij afstand van een volwassen kat, moet deze al steriel zijn. Voor kittens is de eis dat de moeder steriel
werd gemaakt.

4. Zijn er bepaalde voorwaarden waaraan adoptanten moeten voldoen?
Evy: In de eerste plaats moeten ze een hart voor dieren hebben.
Kittens worden niet alleen geplaatst bij mensen die van 7-19 u niet thuis zijn. Ook geven we veel
advies mee qua gedrag, voeding en de leeftijd waarop de poezen voor het eerst buiten mogen.
Kate: Kandidaat adoptanten worden telkens gescreend door ons. Hebben ze veel tijd voor een katje?
Hebben ze nog andere huisdieren?
Wij laten nooit een katje alleen verhuizen als de adoptant full-time werkt en daarnaast nog een heel
druk sociaal leven heeft en er geen andere katten aanwezig zijn. Zo’n katje zou zich enorm eenzaam
voelen en de kans op een depressie en kattenkwaad is dan heel groot.
5. Welk opvangertje is jullie tot nu toe het meest bijgebleven?
Evy: Satine. Een papfleskatje dat gevochten heeft voor haar leven, maar dat we na 3 maand
uiteindelijk hebben moeten laten inslapen wegens zoveel aangeboren afwijkingen (door incest) dat het
voor haar zelfs pijnlijk was om te eten. Iedereen heeft zo meegeleefd met haar en met ons.
Kate: Er zijn een paar opvangertjes die me altijd zullen bijblijven. Zo is er opvangertje Satine. Als
hulpeloos kitten kwam zij samen met haar broertjes en zusjes in de opvang. Ze hadden nog kittenmelk
nodig. Satine was het kleinste kitten, maar zo een vechtertje. Ze kreeg jammer genoeg Ataxie
(trilziekte) die dagelijks verergerde. Tot haar 3 maanden hebben we samen gevochten en lief en leed
gedeeld. Maar toen was het tijd om haar los te laten. Ze is zachtjes ingeslapen.
Opvangertje Floortje zal ik ook nooit vergeten. Zij had een aangeboren afwijking aan de slokdarm
waardoor ze telkens bleef overgeven. Er hebben zoveel specialisten naar haar gekeken, maar toen
bleek dat we haar niet konden genezen en ze dagelijks ontzettend veel pijn leed, hebben we ook haar
moeten laten gaan.
En dan was er ook nog kitten Mira. Zij kwam bij ons binnen met een vorm van ataxie. Waar ze
verbleef werd ze mishandeld. Bij ons vond ze rust. Zo een lief aanhankelijk kitten dat ze was. Iedereen
was verliefd op haar. Maar plots was er die bloeding in haar hersenen en moesten we haar uit haar
lijden verlossen. Ik mis haar en al de anderen nog elke dag.
6. Hebben jullie nog nieuwe toekomstplannen of dromen voor de opvang?
Evy en Kate: We dromen dat we op een dag niet meer nodig zijn, tenzij voor noodgevallen. Dat er
geen kittens meer gedumpt worden en de mensen verstand krijgen.
7. Als jullie advies zouden geven aan mensen bij het kiezen van een kat, welk advies zou dat zijn?
Evy en Kate: Geef volwassen katten ook een kans. Een kitten is lief en schattig maar is ook maar heel
even kitten. Volwassenen hun karakter is gekend en je komt niet voor verrassingen te staan.

1 + 1 = vanaf 1 september weer 2!

Dat katten zich snel kunnen voortplanten weten kattenliefhebbers al langer. Op het internet
verschijnen steeds meer rekensommetjes van hoe snel een situatie uit de hand kan lopen als
je je katten niet castreert of steriliseert. Iets dat veel mensen jammer genoeg al aan den lijve
hebben ondervonden. Ook de opvangen verschieten er niet meer van als ze meldingen
krijgen van wanhopige baasjes die ‘plots’ met 15 of meer katten het huis delen.
Elk jaar kent de kattenpopulatie een groei van ongeveer 6%. Jammer genoeg stijgt de vraag
naar katten niet in dezelfde mate en dus zit men met een probleem.
In 2011 kwamen er 35.000 katten in asielen terecht. 12.000 onder hen werden ingeslapen. Dit
zijn slechts de officiële cijfers, doorgegeven aan de overheid. In werkelijkheid ligt dit cijfer
nog vele malen hoger. Soms worden de katjes ingeslapen omdat ze te ziek of te verzwakt zijn
om nog een kans te maken of omdat het asiel de nodige middelen niet heeft om de vaak
zware medische kosten te dragen. Maar ook volledig gezonde kittens of volwassen katten
worden jaarlijks ingeslapen. Omdat ze ‘teveel’ zijn, omdat er geen vraag naar is en het asiel
geen plaats meer heeft. Hallucinante cijfers die een weerspiegeling zijn van een schrijnende
werkelijkheid.
Maar er is ook goed nieuws! Niet alleen blijft de medische wereld niet stilstaan (waardoor er
nieuwe technieken als vroeg castratie en vroeg sterilisatie worden ontwikkeld), maar
bovendien is er in de maatschappij ook steeds meer plaats voor dierenwelzijn. Deze evoluties
weerspiegelen zich langzaamaan ook in de wetgeving.
Dit laatste blijkt onder meer uit een Koninklijk Besluit dat bepaalt dat vanaf 1 september
2014 alle katten die worden weggegeven of verkocht op voorhand moeten worden
gesteriliseerd/gecastreerd EN gechipt en geregistreerd worden.
Belgische asielen en opvangen waren hiertoe al langer verplicht. Sinds 1 september 2012
moeten zij alle volwassen katten laten steriliseren en alle katten (kittens en volwassenen)
identificeren en registreren vooraleer ze naar een nieuwe thuis vertrekken. Sinds 1 januari
2014 moeten ook de kittens uit asielen gesteriliseerd/gecastreerd naar hun nieuwe thuis
vertrekken. Nu moeten ook particulieren en fokkers aan deze vereisten voldoen. Enkel
katten die bestemd zijn voor een erkende fokker of het buitenland mogen ‘open’ blijven.
Maar de wetgever gaat nog een stapje verder. In een tweede Koninklijk Besluit wordt ook
elke gemeente verplicht om voor een contactpunt te zorgen waar mensen zwerfkatten
kunnen melden zodat deze gevangen, gesteriliseerd en terug vrijgelaten (of in het slechtste

geval ingeslapen) kunnen worden. De gemeenten zullen er ook voor moeten zorgen dat de
zwerfkatten gevoederd worden en beschutting hebben. Ten slotte zullen de gemeenten via
een specifiek formulier ook bepaalde gegevens over hun zwerfkattenbeleid moeten
bijhouden.
Deze wetgeving kunnen we alleen maar toejuichen. We zijn er ons natuurlijk van bewust dat
het bestaan van deze wetgeving niet automatisch bij elke particulier zal leiden tot het volgen
van de regels. Maar het is één van vele stappen in de goede richting die op termijn de situatie
van de (zwerf)katten in België zal verbeteren.
Wie inbreuken op deze wetgeving wenst te melden, kan terecht bij de FOD
Volksgezondheid, DG Dier, Plant en Voeding, Dienst dierenwelzijn
Victor Hortaplein 40 bus 10 te 1060 Brussel
Tel: 02 524 74 11
Mail: dierenwelzijn@health.fgov.be

Dodentocht 2014

De dodentocht begint weer dreigend in zicht te komen voor enkele oprichters, vrijwilligers en sympathisanten
van de opvang.
Op 8 augustus zullen zij hun gezond verstand opzij zetten in een poging op 24 uur tijd 100 km te voet af te
leggen. Het doel is om zich te laten sponsoren en samen een zo groot mogelijk bedrag in te zamelen voor de
opvangertjes. Het ontvangen bedrag wordt integraal aangewend om de ongewenste en gedumpte katjes, in
afwachting van hun definitieve thuis, gezond en onvruchtbaar te maken, op gewicht te brengen en opnieuw
vertrouwen te geven in de mensen en de toekomst.
Twee jaar geleden bedachten Evy, Sabine en Catherine dit idee. Evy en Catherine stopten toen na 40 km,
Sabine stopte pas voorbij de helft van het parcours. In totaal werd toen voor meer dan 600 euro ingezameld!
Vorig jaar werd dankzij Evy, Sabine en Tim meer dan 4000 euro ingezameld! Evy en Sabine stapten de tocht
bovendien helemaal uit!!
Dit jaar kunnen we rekenen op de deelname van Evy, Sabine, Veronique, Catherine en Dorothea. Hierbij
willen wij graag een warme oproep doen om de deelnemers en de opvang te steunen. Wil jij ook meedoen
voor de opvang of wil je één of meerdere van de deelnemers sponsoren? Neem dan contact op met de opvang
via eventskattenopvangwaasland@gmail.com en we bezorgen je meer informatie.

