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Terugblik 2017 – 2019 
Wat deden wij allemaal voordat Suikerkattenpunt officieel een stichting werd? 
 
Suikerkattenpunt is in 2017 ontstaan uit een initiatief van Emilie (Stichting Beertje), Dia (Stichting Kansarme 
Dieren) en Debby en Bianca, zelf eigenaren van een suikerkat. Stichting Beertje en Stichting Kansarme Dieren 
vangen al jaren vanwege ouderdom of ziekte moeilijk plaatsbare katten op. Met grote regelmaat werden er 
echter ook katten met diabetes aangemeld, zowel door particulieren als door dierenartsen. Deze katten 
konden 9 van de 10 keer niet behandeld worden. Per direct opnemen was eigenlijk altijd noodzakelijk, want 
een diabeteskat kun je niet onbehandeld laten rondlopen. Helaas moesten we ook wel eens “nee, we hebben 
niet direct plek voor uw kat, uw kat kan op de wachtlijst, we weten niet hoe lang dat gaat duren” antwoorden. 
In die gevallen was euthanasie bijna altijd het directe gevolg… 
 
Natuurlijk hebben wij onze netwerken intensief benaderd. Bij de weinige plekken die er waren voor de opvang 
van suikerkatten was het antwoord hetzelfde. Hoe verdrietig toch, want met de juiste verzorging kan een 
suikerkat gewoon een fijn leven leiden en oud worden. 
 
Dat moet toch anders kunnen? 
Waarom willen of kunnen zoveel mensen hun kat niet verzorgen als deze de diagnose suiker krijgt? Uit de vele 
gesprekken met mensen die zich melden bij Beertje, Kansarme Dieren en andere opvangen bleken de volgende 
oorzaken: 
 

• Onbekendheid en niet altijd positieve voorlichting bij de dierenarts 
• Financiën 
• Intensieve verzorging en dan met name de tijd 
• En het 2x per dag rond het zelfde tijdstip insuline spuiten 

 
Daar gingen we mee aan de slag (2017) 
Debby, Bianca en Emilie begonnen met “eerste hulp” leveren na de diagnose diabetes, een 
oppasnetwerk oprichten en vooral het positief in de schijnwerpers zetten van suikerkatten. 
Ook het vinden van nieuwe baasjes en opvangplekken stond bovenaan op ons 
verlanglijstje. In samenwerking met Stichting Beertje zagen we al een enkele kat naar een 
permanent adres, stichting of opvang, verhuizen. De bottom line is echter dat het dusdanig 
lastig is nieuwe baasjes te vinden dat we dat, mede gezien onze beperkte mankracht, nog 
even op de lange baan schuiven.  
Dia, van Stichting Kansarme Dieren, richtte het Stoffelfonds op (zie kader). Ook Bianca ging 
al snel haar eigen weg. 
 
We maakten een website www.suikerkattenpunt.nl, met bijbehorend e-mailadres 
info@suikerkattenpunt.nl en een Facebook pagina 
https://www.facebook.com/Suikerkattenpunt.   
 
Dierenlot en Dierendonatie (2018) 
Samen met Prof. Dr. Hans Kooistra hielden we een lezing over diabetes bij katten op de Dierenlotdag in 
november 2018. Hans is hoogleraar interne geneeskunde voor gezelschapsdieren, diabetes bij 
gezelschapsdieren is een van zijn aandachtsgebieden. Daarmee draagt hij Suikerkattenpunt een warm hart toe. 
Voor het opbouwen van ons netwerk hadden we op deze Dierenlotdag tevens een stand in de centrale ruimte. 
Hiervoor maakten we flyers, visitekaartjes en een roll-up banner. 
In dat jaar hielden we, samen met Dierendonatie.nl ook een grote enquête onder het ledenbestand van 
Dierendonatie.nl (ca 1.500 mensen). We vroegen mensen om ideeën voor het positief onder de aandacht 
brengen van suikerkatten, of ze daarmee wilde helpen en of ze wellicht opvangadres wilde worden. We kregen 
uiteindelijk 20 reacties waar we wat mee konden. Dit leverde ons een aantal leuke ideeën op. We kunnen 
helaas niet alle ideeën tegelijk uitvoeren, dus pakken we per keer een idee op. We begonnen met het 
oppasnetwerk. 
 
 

Het Stoffelfonds 
“Het Stoffelfonds is 
opgericht om 
eigenaren met 
beperkte financiële 
middelen voor de 
eerste periode te 
ondersteunen met 
middelen, zoals 
insuline en spuiten. 
En de kat kan 
gewoon bij de 
eigenaar blijven. Dat 
is het beste voor de 
kat en voor de 
eigenaar.”  
(citaat website) 
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Oppasnetwerk en stichting (2019) 
In 2019 gingen we verder met het promoten van ons oppasnetwerk 
https://www.suikerkattenpunt.nl/oppasgezocht. Uiteraard bieden we nog steeds praktisch advies na de eerste 
schrik van de diagnose suiker. En ook blijven we bouwen aan ons netwerk. In oktober 2019 werden we officieel 
een stichting met een bestuur, een beleidsplan en een ANBI status. 
 
Helaas hebben we nog steeds beperkte mankracht voor het “uitvoerende” werk. We schreven het al eerder, 
we zijn met zijn tweeën (Debby en Emilie), aangevuld met vrijwilligers en waar nodig ondersteuning van het 
bestuur, voor het uitvoeren van specifieke projecten. We kunnen dus niet zo snel als we graag zouden willen, 
maar stapje voor stapje gaan we door om al die suikerkatten met een hulpvraag een kans te geven. 
 


