
 
 
 
 
 
 
           
 
 

 
 
Nieuwsbrief augustus 2018  
 
 
 
 
Geachte donateurs, 
 
Onze hartelijke dank voor de donaties welke wij weer van u mochten ontvangen. Nog 

steeds krijgen wij veel verzoeken om de kosten te vergoeden van noodzakelijke medi-

sche hulp aan huisdieren waarvan de eigenaren deze niet kunnen opbrengen. Deze aan-

vragen zijn het afgelopen jaar toegenomen in plaats van afgenomen zoals dat in een 

groeiende economie zou zijn te verwachten. Zoals wij al eerder hebben vermeld doen 

wij dat uitsluitend wanneer er sprake is van een schuldhulpverlening en/of bewindvoe-

ring. Gelet op het grote aantal aanvragen hebben wij besloten om in een aantal gevallen 

de helft van de kosten te voldoen. Wanneer dieren onvoorziene behandelingen nodig 

hebben, bijvoorbeeld bij plotseling ernstige gebitsproblemen of gebroken ledematen, 

zijn wij altijd bereid om te helpen.   

 
Wij zijn van mening dat we op een verantwoorde wijze met het geld, dat immers van 
onze donateurs afkomstig is, dienen om te gaan. 
 
Bovendien is het ons gebleken dat bewindvoerders in de meeste gevallen maandelijks een 
bedrag reserveren voor de kosten welke aan het houden van huisdieren is verbonden. Sterili-
satie en castratie van katten zijn voorzienbare kosten maar in een aantal gevallen vergoeden 
wij deze ook. Dit in het bijzonder aangezien het zwerfkattenprobleem nog steeds erg groot is 
met veel dierenleed als gevolg.   
Soms moeten wij een aanvraag afwijzen. Zo ontvingen wij een verzoek om financiële onder-
steuning voor een gezin met 4 kinderen, 3 grote honden en 4 katten. De Dierenbescherming 
was al ingeschakeld en adviseerde de dieren in beslag te laten nemen aangezien hun welzijn 
ernstig in gevaar was. Als ultimum remedium werden wij benaderd om financiële steun te ver-
lenen. In dergelijke gevallen volgen wij de zienswijze van de Dierenbescherming. Gelukkig zijn 
dit maar uitzonderingen. 
 
Een bewoner van een camping in Enschede 
vangt regelmatig katten op welke door bezoe-
kers worden achtergelaten wanneer de dieren 
bij het verlaten van de camping niet bij de be-
zoekers aanwezig zijn. De eigenaren nemen 
dan niet de moeite om het dier te zoeken. 
Deze achtergelaten katten verwilderen vrij 
snel en veroorzaken overlast voor de omwo-
nenden. Wanneer deze katten een medische 
behandeling dienen te ondergaan nemen wij 
de kosten voor onze rekening en ook die voor 
het castreren of steriliseren. 
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Dit jaar hebben wij niet alleen particulieren die in finan-
ciële moeilijkheden zijn geraakt geholpen maar ook 
meerdere organisaties financieel ondersteund waaron-
der een asiel in Schouwen-Duiveland dat een beroep 
op ons heeft gedaan om een deel van de hoge dieren-
artskosten te voldoen. Er worden veel zwerf- en af-
standsdieren opgevangen. Ook gedumpte konijnen 
krijgen een uitstekende verzorging en worden zo snel 
mogelijk herplaatst.  
 
 

 
 
SOS Kit en Kat 
Dit jaar hebben wij deze stichting weer financieel ge-
steund. Deze stichting zorgt ervoor dat kittens zo vroeg 
mogelijk kunnen socialiseren door deze in gastgezinnen 
te plaatsen. Het definitief herplaatsen van deze dieren is 
dan veel gemakkelijker. De dieren zijn immers al heel 
jong aan mensen gewend geraakt. Ook oudere dieren 
worden opgevangen. Op de foto hiernaast een onge-
veer 10 jaar oude kater welke angstig en totaal gestrest 
door deze stichting is opgenomen en met veel geduld, 
aandacht en zorg weer zodanig is hersteld dat hij in een 
goed tehuis kon worden geplaatst. Zo te zien heeft hij 
het hier wel naar zijn zin. 
 

 
Dit hondje is na een spoedeisende ingrijpende behandeling aan het gebit al aardig aan het 
bijkomen. Zo te zien wordt het met alle zorg omringd. 

 
                             Help ons helpen 
 
Bij deze nieuwsbrief voegen wij geen acceptgiro meer. 
Wanneer u ons wilt steunen kunt u uw bijdrage overmaken 
op de bovengenoemde bankrekening. Bij voorbaat onze 
hartelijke dank hiervoor!! 

 

Gelet op onze ANBI-status zijn uw giften onder voorwaar-

den geheel of gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar. Meer infor-

matie vindt u op onze website.  

 

                    www.stichtingdezwaan.nl 

 

 

 

 

 

Heeft u vragen of suggesties dan horen wij dat graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens het bestuur: Miep Wijkmans en Jos van Alebeek 


