STICHTING KATIMO NEDERLAND
Stichting Katimo biedt al meer dan 10 jaar
hulp aan moederloze (zoog)kittens, dakloze
moederpoezen en zwerfkatten. De organisatie,
vrijwilligers en hulpverleners vormen een hecht
team dat zich doelgericht inzet voor het welzijn
van de katten en kittens.

STICHTING KATIMO NEDERLAND
Stichting Katimo biedt al meer dan 10 jaar hulp aan
moederloze (zoog)kittens, dakloze moederpoezen
en zwerfkatten. Daarvoor ontvangen wij geen enkele
subsidie of steun vanuit de overheid. Katimo is
volledig afhankelijk van donaties van mensen of
bedrijven die de dieren een warm hart toedragen.
We werken met vrijwilligers en besteden onze
inkomsten aan de dieren.

KATIMO IN HET KORT...

VIND ONS OP FACEBOOK
WWW.FACEBOOK.COM/STICHTINGKATIMO

Verwilderde (zwerf)katten



Vangacties in heel Limburg
Behandeling middels TNR-methode

Katten- en Kittenbemiddeling



Actueel aanbod katten en & kittens
Chippen, entingen en ontwormen

Cats Foster Care



Virtuele adoptie op afstand
Ook voor verenigingen en scholen

Gastgezinnen



Zorg op maat
Optimale huisvesting

Spoedgevallen



Directe hulpverlening
Afhandeling spoedmeldingen

Contact
Stichting Katimo
Spikkerweg 256
6042 KS Roermond

T 0475 - 53 27 77
E stichtingkatimo@gmail.com
I www.katimo.nl

Bij vragen over onze kittens staan we u liever persoonlijk te
woord. Wilt u Katimo ondersteunen als nieuw gastgezin neem
dan contact telefonisch/schriftelijk contact op met ons of stuur
een e-mail.
Ook indien u een kitten, poes of kater wilt of indien u een nestje
hebt gevonden of er een zwerfkitten bij u in de buurt rondzwerft
kun u met ons contact opnemen.

Bij ernstige gevallen en gevonden kittens
die direct hulp nodig hebben:
Bel ons noodnummer: 06 - 46 594 440

KATIMO LIMBURG ZET ZICH IN VOOR
MOEDERPOEZEN, ZWERFKATTEN EN
(ZOOG)KITTENS ZONDER MOEDER

Spoedgevallen...
Kattenopvang en kittenopvang Katimo

Verwilderde (zwerf)katten

Kattenopvang Katimo uit Roermond, Nederlands
Limburg, is een stichting met een warm hart. We
zetten ons al zo’n 10 jaar in voor moederloze (zoog)
kittens en moederpoezen die hulp nodig hebben
omdat ze over straat zwerven of worden gedumpt
door mensen die het niet zo nauw nemen en
de verantwoordelijkheid voor hun huisdier niet
aankunnen of niet meer willen.

In samenwerking met de Dierenbescherming
houdt Katimo regelmatig vangacties. Deze worden
gehouden op plaatsen verspreid over geheel Limburg
waar veel verwilderde katten (zwerfkatten) zijn.
Katimo werkt volgens de TNR-methode. TNR staat voor
Trap, Neutralize and Return (vangen, neutraliseren
en terugplaatsen).

Stichting Katimo verleent spoedeisende hulp bij
urgente gevallen, zoals:




Gevonden kittens (nest)
Katten/kittens in levensbedreigende situaties
Verwaarloosde en/of mishandelde katten/kittens

In sommige gevallen wordt u verzocht eerst
contact op te nemen met de Dierenambulance of
Dierenbescherming Noord- en Midden Limburg.

Katten- en Kittenbemiddeling
De kittens, halfwas (hw) katten en volwassen katten
van Stichting Katimo zoeken een goed huisje en een
lief baasje. De katten/kittens worden verzorgd en
ondergebracht bij één van onze gastgezinnen. Wij
vragen een vergoeding bij adoptie om de gemaakte
kosten (ontwormt, geënt en gechipt) te dekken.
Op onze website vindt u een actueel overzicht van
beschikbare katten/kittens en aanvullende informatie.

Cats Foster Care
Bij Katimo streven we ernaar dat al onze katten
geadopteerd worden. Voor een aantal blijkt dit niet
weggelegd. Om het deze permanente bewoners zo
aangenaam mogelijk te maken, kunt u helpen d.m.v.
virtuele adoptie! Bezoek onze website voor meer
informatie hierover.

Steun Stichting Katimo
Gastgezinnen
Ook zorgt onze kattenopvang en kittenopvang ervoor
dat moederpoezen die in het wild leven en een nestje
met kittens hebben, worden opgevangen.
De kittens worden via katten opvang Katimo geplaatst
en de moederpoes wordt gesteriliseerd en nadien
teruggeplaatst. Als de moederpoes niet wild blijkt te
zijn wordt ook voor haar een goed tehuis gezocht.
Ook zwerfkatten en verwildere katten in Limburg
bieden we de helpende hand.

Om alle kittens en katten de zorg te bieden die nodig,
werkt Stichting Katimo met gastgezinnen. Afhankelijk
van de zorg, aandacht en beschikbare tijd, wordt er
voor elke kat/kitten bekeken welk gastgezin op dat
moment het meest geschikt is voor
huisvesting en zorg. Stichting Katimo
is altijd op zoek naar nieuwe en
betrouwbare gastgezinnen.
Misschien iets voor u?

Kijk voor meer informatie op onze website: www.katimo.nl

Elke vorm van steun/hulp voor Stichting Katimo is
meer dan welkom. U kunt hierbij denken aan:
 Financiële bijdrage *
 Voeding (Kittenvoer, natvoer, brokken)
 Verzorging (Mandjes, dekens, kruiken)
 Inrichting (Rieten stoelen, krabpalen)
 Kantoor (Postzegels, printpapier)
* Stichting Katimo is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut
Beogende Instelling). Hierdoor zijn giften aftrekbaar van
de inkomsten- of vennootschapsbelasting
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