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Beste lezer,
Beste sympathisant,
Sinds Maart 2020 zitten we zonder énige bron van inkomsten.
Nee wij krijgen geen subsidies van de staat en nee wij hebben GEEN ENKEL VOORDEEL.
•

Toch hebben we in de eerste drie maand van het jaar alweer 500 euro geschonken aan
zwerfkatverenigingen
• Toch betalen we zo’n 300 euro voor onze kosten website etc.
• De boekhouder (verplicht) kost ons ook zo’n bedrag.
• Onze mini food-cat-trailer staat al sinds die tijd geparkeerd in een afgesloten garage die
onze oprichter “speciaal’ van eigen geld aankocht , hij staat er werkloos want we mogen
geen marktjes meer doen.
• Ons “succes-eigen-bier” Blauwe Rus is uitverkocht en we hebben geen centen om er
nieuw te laten brouwen.
• Vorig jaar hebben we “met succes” liefst 80.000 handtekeningen kunnen verzamelen
om katje LEE in leven te houden. We zijn daar , allemaal samen, ook in geslaagd. Maar
de overheid (FAVV) was zeer rancuneus en Katje Lee moest terug naar PERU. Selena Ali,
de eigenares deed braafjes wat moest maar de kosten waren ‘torenhoog’.
• Kattenadvies iVZW slaagde er toch maar in liefst 4000 euro te schenken aan Selena Ali,
omdat wij van mening waren dat zij oprecht gevochten heeft voor het leven van “de
kleinsten onder ons”
Nu kunnen we niet meer, onze oprichter heeft al ruim 60.000 euro uit eigen zak in dit project
gestoken en het is een zware tijd ook voor hem. Moet ik de handdoek in de ring gooien? (Aldus
Raf Van Duyse). Zijn er nog “goede” mensen die van katten houden? Zijn er nog mensen die
onze organisatie, die uniek is, “DE link tussen mens en kat” een warm hart toedragen....
DIT IS EEN NOODKREET EN WE HEBBEN U ECHT NODIG, ELKE STEUN IS WELKOM OP ONZE
REKENING BE53 5230 8077 9453 – Het kan ook online via onze website www.kattenadvies.be
of rechtstreeks HIER. ( https://useplink.com/payment/2nUBoo0y3ej3eurq7ojU/ )
Wij zijn geen grote organisatie en hebben GEEN ENKEL personeelslid in dienst, we geven NIKS aan onszelf
maar alles gaat trug naar katten en smeken u om uw hart, uw steun. BEDANKT BEDANKT BEDANKT

