Baasje van katje Lee wordt meter
van Spaanse kattenopvang
Gisteren om 11:31

Toen het FAVV vorig jaar het katje van Selena Ali wilde laten inslapen, kon Selena rekenen op hulp van de
Geraardsbergse ‘kattenman’ Raf Van Duyse. Foto: gjg

Geraardsbergen Selena Ali die met haar strijd voor het katje Lee vorig jaar in de
belangstelling kwam, is nu meter geworden van ‘Foster Cat Parent
Plan’. Dat is een Spaans project voor financiële adoptie van katten,
een initiatief van de Geraardsbergse ‘katman’ Raf Van Duyse.
Lee is een Peruviaanse kat die naar België werd meegebracht door Selena
Ali. Het FAVV wilde het beestje laten inslapen omdat het een risico zou
vormen voor een besmetting met hondsdolheid. Er kwam een rechtszaak
van en de ivzw Kattenadvies van Raf Van Duyse zamelde 80.000
handtekeningen in.

LEES OOK. ‘Katman’ Raf betaalt vliegtuigticket voor katje Lee: “Haar
baasje moet niet alleen voor alle kosten opdraaien”
De rechtbank besliste om het katje te laten leven bij zijn baasje Selena. En
die is de inzet van Kattenadvies niet vergeten en dus wordt Selena de
meter van een nieuw project van Van Duyse, het ‘Foster Cat Parent Plan’.
“We kwamen in Spanje, waar ik enkele maanden per jaar verblijft, in
contact met de organisatie El Bosque Felino”, zegt Van Duyse. “Die heeft
dezelfde missie als wij, namelijk hulp bieden aan mensen die het welzijn
van katten belangrijk vinden. Katten uit hun ellende halen en in hun eigen
omgeving laten, was altijd mijn droom. Asielen zijn maar tijdelijke
oplossingen, een rusthuis voor katten is dat niet.”
Katje adopteren
En dus is er het Foster Cat Parent Plan. “Wij zorgen voor de perfecte
opvang in Spanje, in de buurt van Guadelest aan de Costa Blanca. De
katjes krijgen de klok rond de beste zorgen van drie toegewijde dames. Er
is wekelijks controle van een dierenarts, de katten kunnen er zorgeloos
leven tot het einde van hun dagen.”
Wie dat wil, kan een Spaans katje financieel adopteren. “Dat kost 7 euro
per maand. En uiteraard kunnen de adoptiekatten ook bezocht worden in
Spanje. We zijn in elk geval heel blij met het meterschap van Selena Ali die
niet enkel vocht voor katje Lee, maar zich inzet voor het welzijn van alle
dieren.”

