
Contactgegevens:

Ledenadministratie:
Korstiaan van Kleef
06-53373300
ledenadministratie@kattenzorg.nl

Nazorg en adviezen:
Peter van Kuyk
078 – 6181875 (di t/m do tussen 12.00 – 18.00 uur) 
nazorg@kattenzorg.nl 

Bemiddeling:     Vermist / Gevonden:
Marian van der Linden – Bogaert  Marian van der Linden – Bogaert
06-29235917     06-29235917
bemiddeling@kattenzorg.nl    vermist@kattenzorg.nl 

Verzorging tijdens uw afwezigheid:
Dordrecht: Stadspolders, Vissershoek, Oudelandshoek, De Hoven en Visserstuin:

Miep Ligterink
078 – 8440099 
vakantiedienst@kattenzorg.nl

Dordrecht overige wijken:
Tineke Bloele – van Kleef
06 - 15897331 
vakantiedienst@kattenzorg.nl

Papendrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht:
Yvonne Brienen – Van Kerchove
078 – 6162635 
vakantiedienst@kattenzorg.nl

Fotografie: ‘Fotokonijn’ (Peter van Kuyk) en pixabay.com
Drukwerk: Drukkerij Bron, Zwijndrecht

Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o.
bemiddelt kattenverzorging aan huis

Een vrijwilliger van de Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. helpt u 
graag met verzorging tijdens uw afwezigheid. Dit doen we voor onze 
leden in Dordrecht, Papendrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

www.kattenzorg.nl

Mijn baasjes zijn op vakantie. 

Wie past er nu op mij?

www.kattenzorg.nl

Algemene inlichtingen:  En verdere informatie: 

Coby Anderson   Yvonne Brienen – Van Kerchove
Tel.: 078 – 6146296  E-mail: coordinator@kattenzorg.nl 
     Tel.: 078 – 6162635



Verzorging bij afwezigheid eigenaar

De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. heeft vrijwilligers die tijdens uw 
afwezigheid de zorg voor uw kat(ten) en andere kleine huisdieren tijdelijk kunnen 
overnemen. Voor een klein bedrag per jaar bent u verzekerd van verzorging voor 
uw huisdier(en). Zie: ‘Wat kost het’.  

Uw huisdieren kunnen tijdens uw afwezigheid in hun eigen vertrouwde omgeving 
blijven en daar ook indien gewenst hun medicatie krijgen. Een aantal vrijwilligers 
kunnen ook insuline toedienen. U kunt dit vooraf met de vrijwilliger doornemen en 
de vrijwilliger vragen dit een aantal keren in uw bijzijn te doen.

Hoe werkt het?

Tegen een kleine vergoeding per dag komt een vrijwilliger uw kat(ten) en/of 
andere kleine huisdieren verzorgen, maximaal 5 katten per adres. Voordat deze 
dienstverlening ingaat komt de vrijwilliger langs om kennis te maken met u en uw 
huisdier(en). Tijdens dit gesprek worden de wensen doorgenomen, vastgelegd en 
het contract ondertekend. 

Daarnaast zijn er voor zowel eigenaar als vrijwilliger richtlijnen die ook worden 
doorgenomen. U betaalt de vrijwilliger vooraf voor deze dienstverlening. Iedere 
dag komt de vrijwilliger 1x per dag uw kat(ten) eten en aandacht geven. Ook de 
kattenbak(-ken) en eventuele ‘ongelukjes’ eromheen worden schoongemaakt.

Wat kost het?

Naast het lidmaatschap ad € 15,00 per kalenderjaar 
betaalt u gedurende de dienstverlening € 3,00 voor 
1 kat per dag. Voor iedere volgende kat of andere kleine 
huisdieren betaalt u € 1,00 extra per dier per dag. 

Deze bedragen zijn voor de verzorging van 1x per dag. 
Andere kleine huisdieren zijn o.a.: hamsters, vogeltjes, 
vissen, konijnen en cavia’s.

Indien u liever hebt dat de vrijwilliger 2x per dag komt, 
dan worden de bovengenoemde bedragen verdubbeld. 
U kunt dit met de vrijwilliger bespreken. Het is echter 
geen verplichting voor de vrijwilliger. 

Is het nodig dat de vrijwilliger 2x per dag komt i.v.m. 
medicatie, dan gelden bovengenoemde bedragen ook. 
Planten, post e.d. volgens afspraak.

Wat krijgt u?

• De garantie dat uw huisdier(en) aandacht krijgt en goed verzorgd wordt tijdens 
uw afwezigheid;

• De post wordt van de mat of indien gewenst uit de brievenbus gehaald;
• Veiligheid en controle van het huis tijdens uw afwezigheid;
• Vier keer per jaar het Verenigingsmagazine Poezenpraatjes.

De Vereniging Kattenzorg Dordrecht e.o. doet meer

Maar de Vereniging Kattenzorg doet nog veel meer. Zo kijken wij of een gevonden 
kat (zwerfkat) gechipt en geregistreerd is. Is dit het geval dan wordt de kat weer 
herenigd met de eigenaar. Ook bemiddelen wij voor katten die om een of andere 
reden uit huis geplaatst moeten worden. Wij proberen dan een nieuw baasje te 
vinden. De kat(ten) blij(ft)(ven) tijdens die bemiddeling bij de eigenaar. 

Nestjes met kittens kunnen ook bij ons worden aangemeld. Ook voor deze 
kleintjes zoeken wij een goed thuis. Tevens kunt u bij ons terecht voor advies bij 
bijvoorbeeld de opvoeding van katten, voeding, vragen over de gezondheid van 
katten en nazorg.


