
 

  

SPONSORDOSSIER  
ZWERFKAT IN LE(U)VEN VZW 

Dieren zijn voor het leven, niet voor even 
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Samenvatting                                                                                                                                   

14/4/2014 : oprichting feitelijke vereniging  14/4/2015 : oprichting vzw ondernemingsnummer : 
0628.570.886        Nr. Erkenning Dierenwelzijn : HK30216069                    100% gebaseerd op vrijwilligers  

Onze kernwaarden : engagement, verantwoordelijkheidszin, liefde voor dieren, samenwerking, sociaal 
verrijkend en een dynamisch en oerdegelijk bestuur 

Het wetgevende werk inzake het zwerfkattenbeleid : bevoegdheid van de lokale overheid.   

De concrete uitvoering : Zwerfkat in Leuven vzw 

Financiële middelen  

Jaar Aantal geholpen 
katten 

Totaal bedrag aan 
uitgaven 

Bijdrage stad en 
provincie (in euro) 

Eigen middelen  
(in euro) 

2014 (sinds april) 156 9.307,67 0 9.307,67 
2015 223 35.123,99 0 35.123,99 
2016 356 77.187.,64 0 77.187,64 
2017 397 70.628,36 22.776,96 47.851,4 
2018 287 80.578,05 13.536,72 67.041,33 

 

Onze visie : een totaalaanpak van de zwerfkattenproblematiek.  Dit omvat : een sterilisatieproject, 
voederouders, het project kat zoekt erf, het herenigen van verloren en gevonden dieren met hun 
eigenaars, opvanggezinnen voor katten, een no kill-beleid en tot slot het sensibiliseren en adviseren van 
overheden en burgers met als kers op de taart het project ‘Kat op Kot’. 

Problematiek : Het aantal meldingen stijgt elk jaar.  De administratieve verplichtingen zijn erg groot.  Indien 
we van het naleven van deze verplichtingen en het zoeken naar extra fondsen en werkingsmiddelen 
noodgedwongen onze belangrijkste tijdsbesteding moeten maken, schieten we ons hoofddoel, nl. “zorgen 
voor ” voorbij. 

Onze vraag : kan u ons helpen om katjes te helpen? 

1. Financiële steun (voor aankoop materiaal en voeding, betalen van kosten, …) 
2. Hulp in natura (inzamel- of afhaalpunt, opslagruimte, tombolaprijzen, ingrediënten op eetdagen, 

klusjes en hulp op events, vergader- of eventruimte, …) 
3. Kortingen op advertentieruimte, …. 
4. Promotie van onze vereniging en events 

Wat krijgt uw bedrijf in ruil?  

 Promotie als diervriendelijk bedrijf via onze diverse promotiekanalen (facebook, website, events, 
t-shirt, …).   

 Fiscale attest voor giften vanaf 40 euro per kalenderjaar 
 Sponsorattesten/facturen die u aan de boekhouding van uw bedrijf kan toevoegen. 
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Problematiek : Dieren als wegwerpartikel  

1. DIEREN ZIJN ER VOOR HET LEVEN, NIET VOOR EVEN 
 

 
 
1 op 4 Belgische gezinnen heeft minstens 1 
kat.  Een deel van deze katten leeft als een 
koning in een paleis.  Helaas zijn er nog te 
veel uitzonderingen.   
 
Dieren worden zonder al te veel schroom 
gedumpt als een wegwerpartikel wanneer 
een allergie opduikt, de vakantie of een 
verhuis voor de deur staat, een nieuwe 
partner wordt gevonden, het gezin uitbreidt 
met kinderen, of gewoon omdat dieren 
groot worden en vervangen worden door 
een jonger exemplaar.   
 

 

In ons land zijn er geen wilde katten meer.  
Elke kat die buiten leeft, is ooit een huiskat 
geweest of is er een nakomeling van.   
Meestal zijn deze katten niet gesteriliseerd of 
gecastreerd.   
 
Ze vermenigvuldigen zich in sneltreintempo 
en leven in erbarmelijke omstandigheden. De 
katten zijn eigenlijk een door de mens 
gecreëerde levende “afvalberg”. Het enige 
wat het leven hen te bieden heeft is ellende, 
honger, ziekte en pijn.  
De zwerfkattenproblematiek verdient een 
duurzame aanpak  

 

 

2. DUMPINGKRAAN WIJD OPEN, GELDKRAAN DICHT  
 
Vlaanderen voert sinds 2014 een dierenwelzijnsbeleid en heel wat gemeenten hebben een 
zwerfkattenbeleid op papier. De concrete uitvoering van het dierenwelzijnsbeleid gebeurt echter al 
jarenlang zo goed als uitsluitend vanuit het middenveld door vrijwilligers en met fondsen die quasi 
volledig afkomstig zijn van particulieren en sponsors uit de bedrijfswereld. 
 
Heel veel mensen laten ons weten dat ze ons bewonderen om wat we doen, maar hebben er eigenlijk 
absoluut geen idee van hoeveel inspanningen dit van vrijwilligers vraagt en hoeveel geld een 
duurzame en dierwaardige oplossing voor de zwerfkattenproblematiek kost. De paar 
zwerfkattenorganisaties die in Vlaanderen een oplossing voor de problematiek aanbieden, worden 
allemaal geconfronteerd met een gebrek aan financiële middelen, mankracht en opvangplaats.
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VZW Zwerfkat in Le(u)ven (ZIL) 

 

1. ONTSTAAN 
 
Zwerfkat in Le(u)ven (ZIL) werd in 2014 opgericht toen duidelijk werd dat geplande bouwwerken in 
Leuven tientallen zwerfkatten van hun natuurlijke habitat zouden beroven. De werken zouden vele 
van deze dieren een gewisse dood injagen. Het project was bedoeld als eenmalige actie maar door de 
grote persaandacht stroomden de oproepen voor hulp vanuit gans Leuven binnen en werd besloten 
om een feitelijke vereniging op te richten en ook de andere meldingen aan te pakken.  In 2015 werd 
ZIL een VZW. ZIL werkt officieel samen met de Stad Leuven, de Leuvense politie, het OCMW en met 
elke andere organisatie waarvoor haar inbreng en kennis een meerwaarde kan betekenen. 
 
ZIL is één van de weinige Belgische organisaties die de zwerfkattenproblematiek vanuit een 
proactieve, diervriendelijke en -respectvolle helicopterview benadert met duurzaamheid vanuit alle 
invalshoeken als uitgangspunt.  
 
Naarmate onze activiteiten groeiden, werd duidelijk dat het bestaan van de Leuvense 
zwerfkattenpopulatie nauw verweven is met het welbevinden van bewoners uit meerdere 
bevolkingslagen en diverse leeftijdsgroepen. 
 
Vanuit deze optiek overstijgen de activiteiten van ZIL al vanaf de oprichting het louter 
zwerfkattenaspect en hebben ze ook een belangrijk impliciet maatschappelijk-humanitair 
zorgdragend en ondersteunend luik.  Deze complementaire sociale functie evolueerde mettertijd 
meer en meer in de richting van een core business. Inmiddels is het maatschappelijke aspect van onze 
activiteiten uitgegroeid tot een belangrijk aandachtspunt binnen ZIL. Om onze maatschappelijke rol 
nog beter te kunnen invullen, starten we met een actieve zoektocht naar bijkomende middelen   

 

 
2. ONZE KERNWAARDEN 

 

Onze kernwaarden zijn :  

- Engagement : kosten noch moeite worden gespaard om een dier te redden.  Gevaarlijke 
reddingsacties; dure operaties; uren, weken, maanden, soms jaren geduld hebben om op 1 
vangplek de allerlaatste net-steriele kat te pakken te krijgen; ’s nachts opstaan voor het papflessen 
of toedienen van medicatie, wondverzorging, blazen leegmaken, …. We halen alles uit de kast 
zolang het maar dierwaardig is en blijft 

- Liefde voor dieren : als je niet graag dieren ziet dan moet je niet met een opvang/asiel van start 
gaan.   
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- Verantwoordelijkheidszin : liefde voor dieren is echter niet voldoende.  Er is ook een 
verantwoordelijkheidsgevoel nodig.  Wij zijn immers de stem van dieren.  Wij moeten laten horen 
wanneer er ergens iets niet klopt zodat meer of erger leed kan voorkomen worden.  Wij moeten 
beslissingen nemen in het belang van een dier, beslissingen die dierwaardig zijn ook al gaan ze 
tegen onze eigen emoties in. 

- Samenwerking want samen staan we sterk : onze vereniging werkt samen met 9 
dierenartspraktijken, met andere opvangorganisaties in de regio en zelfs in de rest van 
Vlaanderen.  We hebben tevens een officieel samenwerkingsakkoord met de politie en stad 
Leuven.  Onze voorzitter is vertegenwoordiger in het provinciaal overleg dierenwelzijn en in de 
Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn. 

- Sociaal verrijkend en divers : iedereen kan en mag deelnemen, ongeacht leeftijd, geslacht, religie, 
afkomst.  Iedereen krijgt een kans, rekening houdend met zijn/haar kennis, ervaringen en wensen.  
Zo zijn er vrijwilligers die mentaal wat achter staan maar perfect zijn als opvanggezin, expats die 
opvangen of helpen op events en zich zo meer betrokken voelen bij onze maatschappij, holebi’s, 
oudere mensen zijn vaak voederouders, heel jonge mensen, zieke en gezonde mensen.  Jaarlijks 
houden wij in de week van de vrijwilligers een netwerkdag om alle vrijwilligers samen te brengen. 

- Een dynamisch en oerdegelijk bestuur bestaande uit 5 personen.  Zij komen elke drie maanden 
samen om de werking van de organisatie te evalueren en daar waar nodig aan te passen, 
budgetten te bespreken, events te plannen, … 

 

3. VISIE 
 
ZIL streeft ernaar om een totaalbeleid te voeren om de Leuvense zwerfkattenpopulatie onder 
controle te krijgen en te houden. We spreken van een totaalbeleid omdat we trachten om voor alle 
mogelijke situaties een oplossing uit te werken in samenwerking met de overheid en met de burgers 
van de betrokken gemeenten.  Ons werkingsgebied is Leuven (en de deelgemeenten Wijgmaal, 
Wilsele, Heverlee en Kessel-Lo) maar indien de nood hoog is en er geen of niet voldoende initiatief 
is in een buurgemeente dan helpen we ook graag mee, mits de nodige opvangcapaciteit en financiële 
middelen voorhanden zijn. 
Ons beleid omvat : 
a) Een sterilisatieproject (Trap Neuter Release); 
b) Voederouders ;  
c) Kat zoekt erf; 
d) Verloren en gevonden katten ; 
e) Opvang bij opvanggezinnen thuis; 
f) No kill beleid ; 
g) Sensibiliseren en adviseren van overheid en burgers  
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A. TRAP NEUTER RELEASE (TNR) 
 
 

ZIL vangt zwerfkatten en zet ze na 
castratie/sterilisatie en eventuele medische 
verzorging, in samenspraak met de 
buurtbewoners terug uit op hun vindplaats 
(trap neuter release). De vangacties gebeuren 
gericht na meldingen die afkomstig zijn van 
inwoners uit Groot-Leuven, van de Leuvense 
politie en op eigen initiatief. 
 
De vangacties zijn niet altijd evident : het gaat 
vaak over grote bouwwerven, vervallen 
gebouwen, verwilderde tuinen met 
houtopslaghokjes, kelders die overvol met 
afval en rommel zitten.  Ook bij 
uithuiszettingen, inbeslagnames, overlijdens, 
tijdelijke opvang omdat de eigenaar even niet 
beschikbaar is (ziekte, gevangenisstraf, …) 
wordt onze organisatie opgeroepen voor 
hulp.  Op sommige plaatsen zitten er meer 
dan 30 katten dus moeten we erg vaak terug 
gaan vooraleer we ze allemaal te pakken 
hebben.   
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
Alle katjes ouder dan 6 maanden krijgen een aids/leucose-test zodat zij gescheiden kunnen worden 
gehouden van de gezonde katjes. 
 
Door de sterilisaties en castraties hebben we op bijna 5 jaar bovendien ook al kunnen vermijden dat 
er bijna 600.000 kittens buiten geboren werden.  
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Voor de berekening van dit aantal maakten we gebruik van : 
https://www.cathouseonthekings.com/docs/populationgrowth.php  
 

 
Een koppel katten heeft op 5 jaar 368 nakomelingen die overleven.  368 x 1500 door 

ons geredde katten (750 kattinnen en 750 katers gerekend) = 580.500 katten (de 
1500 gevangen/gevonden katten zelf ook meegerekend). 

 
 

B. VOEDEROUDERS 

In tegenstelling tot klassieke dierenasielen, bekommeren wij ons ook om te schuwe en verwilderde 
dieren die noodgedwongen zwerfkat moeten blijven. Ook voor hen willen wij een “thuis” creëren, 
waar ze eten, verzorging en aandacht krijgen.   Wij plaatsen ze dus niet zo maar zonder verdere 
opvolging terug op de vindplek. 
 
Het druist immers regelrecht in tegen elke dierenwelzijnsethiek en logica om de “investering” van 
tijd, energie en geld voor gesteriliseerde/gecastreerde katten, binnen de kortste keren als waardeloos 
af te schrijven. Zwerfdieren die niet gevoederd worden en geen medische opvolging krijgen, worden 
ziek, verkommeren en verhongeren en veroorzaken overlast. 
 
Om deze katten te helpen, doen we een beroep op burgerparticipatie en vragen we de 
buurtbewoners van door ons gekende zwerfkattengemeenschappen om deze dieren mee op te 
volgen en gecoördineerd te voederen met voeding die ZIL gratis bij hen aan huis brengt. ZIL zamelt 
hiervoor regelmatig voedsel in en voorziet momenteel ruim 300 zwerfkatten dagelijks van eten.  ZIL 
voorziet ook beschutte zelfgemaakte schuilhokjes voor de teruggeplaatste dieren.   
 
 

 

Aantal katten op 
voederplaatsen 

             Aantal        
      voederouders 

      Aantal kg eten  
            per jaar  

        Waarde eten per jaar 

302 38 13.000 kg 23.000 euro 
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Vaak spelen oudere of vereenzaamde mensen een sleutelrol bij deze opvolging en vinden ze op deze 
manier opnieuw en/of beter aansluiting bij hun omgeving.  

De contacten zijn informeel en in de praktijk ook drempelverlagend. Ze geven ons en de overheid een 
bevoorrechte kans om deze mensen in hun vaak voor de buitenwereld afgesloten leefwereld te leren 
kennen, te polsen naar mogelijke noden en problemen en deze mensen met respect voor hun 
eigenheid op weg te zetten naar (het zoeken van) oplossingen voor hun eigen specifieke noden of 
problemen. In deze optiek kunnen we dus een belangrijke signaalfunctie vervullen voor mensen die 
anders onder de radar blijven. 
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De maatschappelijke rol van ZIL wordt bewust niet in de schijnwerpers geplaatst. Indien we dit wel 
zouden doen, bestaat immers het risico op (verdere) stigmatisering van de mensen die we helpen. 
Net het feit dat we geen “erkende” hulpinstantie zijn, is één van onze troeven.  
 

C. KAT ZOEKT ERF 
 
Wanneer katten niet of niet genoeg in contact komt met mensen, dan kunnen mensen erg 
bedreigend overkomen. Vaak blijven deze katjes, ondanks vele pogingen, te schuw of bang van 
mensen en dat bezorgt hen erg veel stress met gezondheidsproblemen tot gevolg. 
 
Wij plaatsen verwilderde katjes die te schuw zijn om nog te socialiseren terug uit op de vangplek 
waar ze eten en schuilhuisjes krijgen van ons. Af en toe zijn er ook zo een katjes die niet terug 
kunnen naar de plek van waar ze komen omdat het er niet veilig is (bv. bouwwerf). We spreken dan 
over “de boerderijkatjes”. Katjes die ervan genieten om in volle vrijheid te kunnen leven, zonder te 
veel in contact te komen met mensen. Het enige wat zij vragen is dagelijks een bakje eten, vers 
drinkwater en een warm plekje om te slapen. 
 
De katten moeten wel de eerste vier tot zes weken binnen gehouden kunnen worden. Dit om hen 
duidelijk te maken waar hun nieuwe thuis is want anders lopen ze weg. Een stalling, tuinhuisje, 
schuur of garage is prima, wij zorgen voor benches indien deze niet goed afgesloten kunnen worden. 
En natuurlijk krijgen de mensen via ons hun gans leven lang voeding om voor de beestjes te zorgen. 
Als zij ons op de hoogte houden wanneer het katje ziek zou worden, dan gaan wij er ook mee naar 
de dierenarts op onze kosten. 
 
De katten zijn getest op aids en gesteriliseerd/gecastreerd, ontwormd en ontvlooid. 
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D. CENTRAAL VLAAMS-BRABANTS CONTACTPUNT VOOR GEVONDEN/VERLOREN KATTEN 

 
ZIL beheert facebookpagina’s waarop verloren en gevonden katten in Vlaams-Brabant kunnen 
worden gemeld. Dankzij deze snelle manier om informatie via sociale media te delen en te 
verspreiden, worden de katten en hun personeel vaak terug met elkaar herenigd. ZIL heeft ook eigen 
chiplezers waarmee gevonden gechipte dieren kunnen worden geïdentificeerd. 

 
E. OPVANGGEZINNEN 

 
Zwerfkat in Leuven vzw is geen traditioneel klassiek asiel met een vast adres en kooien of kennels.  
Tamme en nog te socialiseren katten (zowel jong als oud) verblijven bij een van onze ongeveer 30 
opvanggezinnen. Vaak zijn de dieren  verzwakt, ondervoed en ziek.  Hun gezondheid is veel 
gemakkelijker op te volgen in huiselijke sfeer.  Hierbij worden kosten noch moeite gespaard.  Zieke 
dieren krijgen alle kansen zolang ze niet terminaal zijn en onnoemlijk lijden.  Indien dit laatste wel het 
geval is, zorgen wij voor een dierwaardig afscheid bij de dierenarts, steeds in aanwezigheid van een 
of meerdere van onze vrijwilligers. 
 
De gezinnen staan ook met veel liefde, tijd, aandacht en verzorging weken- en soms maandenlang in 
voor de socialisatie van de katten. Zij leren de katten om mensen (opnieuw) te vertrouwen en 
huiselijke geluiden zoals een tv, stofzuiger, radio, spelende kinderen gewoon te worden. Eens de 
opgevangen dieren tam en oud genoeg zijn, worden ze wettelijk in orde gebracht en ter adoptie 
geplaatst.  
 
Onze opvanggezinnen fungeren als het ware als “kringloopwinkels”.  Dankzij hen worden 
straatkatjes (terug) huiskatjes en verdwijnen ze definitief uit de zwerfkattenpopulatie.  
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F. NO KILL BELEID VANUIT EEN DUURZAME EN VERANTWOORDE LANGETERMIJNFILOSOFIE 
 
Hoewel ZIL een 100% no kill beleid vooropstelt, is dit in de praktijk om dierenwelzijnsredenen niet 
altijd haalbaar of verantwoord. 10 % van de dieren die ZIL vangt in het kader van haar 
sterilisatieproject is erg verzwakt, chronisch of ongeneeslijk ziek of drager van zeer besmettelijke en 
dodelijke kattenziektes zoals kattenaids of leucose. Deze dieren zitten dus meestal al in een ziektefase 
waarin ze continu lijden en pijn hebben. Deze dieren moeten van de rest van de zwerf- en 
huiskattenpopulatie worden geïsoleerd. Daarnaast vereist hun gezondheidstoestand een 
permanente medische opvolging, verzorging en medicatie. 
 
Deze twee vereisten zijn onmogelijk in de praktijk realiseerbaar bij mensenschuwe en verwilderde 
dieren. Bij gebrek aan concrete alternatieven is (preventieve) euthanasie de enige waardige optie om 
enerzijds het dier - in de zeer nabije toekomst - een bijzonder pijnlijk en uitzichtloos aftakelingsproces 
tot aan zijn dood te besparen en anderzijds om verdere besmetting van huis- en zwerfkatten te 
voorkomen.  
 
ZIL streeft naar een preventieve, duurzame, ethische en diervriendelijke oplossing voor dit 
gezondheidsrisico. In 2017 zijn we gestart met het in kaart brengen van besmettingshaarden van het 
besmettelijke kattenaids, fip- , leucose- en parvovirus. Alle gevangen zwerfkatten worden 
systematisch getest op kattenaids en leucose. We streven ernaar om de uitdijende haarden in te 
perken. Aan de hand van deze informatie kunnen gerichte vangacties in risicogebieden worden 
georganiseerd.  
 

  

G. INFORMEREN EN SENSIBILISEREN : EEN COMBINATIE VAN DIERENLIEFDE EN DIERENWELZIJN 
 
ZIL beschouwt het als een belangrijke taak om de overheid en de bevolking te sensibiliseren voor de 
zwerfkattenproblematiek en om een educatieve voorbeeldfunctie inzake zorgzaamheid te in te 
nemen.  

 

 
 

 
 
1. ZIL vervult een educatieve rol door te informeren over 
de oorzaken van en oplossingen voor het 
zwerfkattenprobleem en over de levensomstandigheden 
waarin deze dieren verplicht moeten leven. Zwerfkatten 
zijn immers een door menselijke nonchalance geschapen 
probleem. De enige diervriendelijke oplossing is de 
sterilisatie/castratie en het chippen van huiskatten om 
meer gedumpte ongewenste dieren te voorkomen.  
Ondanks dat dit een wettelijke verplichting is, wordt dit 
nog te weinig gedaan en blijft het daardoor dweilen met 
de kraan open.   Het handhavingsbeleid hierrond staat 
nog lang niet op punt net omdat de hoeveel katten in ons 
land zo groot is.   
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2. Een aantal grote misvattingen moeten uit de wereld geholpen worden.  Nee, het is niet 
noodzakelijk dat een kattin zeker een nestje krijgt omdat dat beter is voor haar gezondheid.  Nee, 
de huiskatten in ons land zullen niet uitsterven door de verplichte sterilisatie.  Nee, vroegcastratie 
en vroegsterilisatie zijn niet schadelijk voor de gezondheid, integendeel.  Enzovoort. 

 
3. Dierenwelzijn betekent meer dan houden van dieren en ze van eten voorzien.  Ze hebben ook 

recht op de juiste en op tijdige medische zorgen, een goede huisvestiging, …. 
 

4. De zowat 45.000 Leuvense kotstudenten 
zijn tevens een doelgroep die we tot nu 
toe onvoldoende konden bereiken. 
Vanaf het academiejaar 2020 wordt, bij 
voorkeur in samenwerking met de 
universiteit en de hogescholen, gestart 
met de gerichte 
sensibiliseringscampagne Kat op Kot. 
 

5. Samen zorgen voor zwerfkatten 
bevordert niet enkel het 
gemeenschapsleven en de sociale 
solidariteit, maar verbetert ook het 
levenskader zowel van dieren als van 
mensen. Door ontbering verzwakte 
zwerfkatten kunnen drager zijn van op 
de mens overdraagbare ziekten zoals 
giardia, schurft en schimmel Het 
optimaliseren van de 
leefomstandigheden van zwerfkatten, is 
een manier om dit risico te verkleinen. 
Zwerfkatten die 
gecastreerd/gesteriliseerd zijn, 
regelmatig gevoederd worden en een 
schuilplaats hebben, veroorzaken 
bovendien ook minder overlast in de 
buurt. De buurbewoners-verzorgers 
krijgen tips om de ecologische impact 
van de zwerfkatten (o.a. achtergebleven 
verpakking, op de grond gegooide 
voeding) maximaal te beperken. 

 

 
 

 
 
 
 

 

6. We geven bovendien ook advies bij ongewenst kattengedrag zoals sproeien, speelbijten, 
intoleratie tussen meerdere aanwezige huiskatten, …. 
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7. Zorgzaam omgaan met zwerfdieren 
kan volgens ons ook een positief 
sneeuwbaleffect in de buurtdynamiek 
en -cohesie teweegbrengen. Als we 
mensen stimuleren om weloverwogen, 
respectvol, verdraagzaam en zorgzaam 
om te gaan met dieren, is er een kans dat 
ze dit gedrag ook doortrekken naar hun 
omgeving en medemensen.   In buurten 
waar we buurtbewoners betrekken bij 
het samen met ZIL zorgen voor 
zwerfkatten, groeien voederplaatsen- 
en momenten uit tot een het zorgen 
voor zwerfkatten vooral voor jongeren 
een springplank zijn tot een betere 
persoonlijke ontplooiing. We willen hen 
tonen dat ze op elk moment de keuze 
hebben om een levend wezen warmte, 
eten en liefde te geven.  

 

 
 

Onthutsende cijfers 

1. Een gemiddelde vangactie vergt minstens 2 vrijwilligers en 7 uur tijd (o.a. kooien uitzetten en 
controleren, transport van en naar dierenarts, terug uitzetten van het dier).   Jaarlijks komt dit op 
minstens 1000 uren neer. 

2. Met het voorbereiden van een 15-tal verkoop- voedelsinzamel- en infostandjes en de organisatie 
van 3 grote evenementen per jaar (bijv. eetdagen) zijn we jaarlijks met 5 bestuursleden 400 uren 
bezig.    

3. Met het bevoorraden van 38 voedselplaatsen zijn we met 2 vrijwilligers 150 uur per jaar bezig.  
4. We zijn beheerder van twee facebookpagina’s waarop verloren en gevonden dieren in Vlaams-

Brabant worden gemeld. Hieraan besteden we 365 uren per jaar.  
5. Het coördineren en opvolgen van de adoptie- en opvangactiviteit vergt meer dan 1000 uren per 

jaar met 2 vrijwilligers.  Daarnaast wijden onze 30 opvanggezinnen ontelbare uren aan het 
socialiseren en verzorgen van de dieren die ze opvangen.  

6. Voor de boekhouding en de administratie die verplicht wordt door verschillende overheden 
kunnen we rekening op 1 vrijwilliger die 550 tot 600 uur per jaar hieraan besteedt. 
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7. Voor de communicatie staan 2 bestuursleden dagelijks gemiddeld 1 uur in.  Dit betekent 365 uur. 

Minimum aantal werkuren (zonder de opvang door gezinnen en de tijd van de events en 
infostanden mee te rekenen) : 3830 uur per jaar 

Inkomsten in 2018 (alles inclusief) : 79.163,03 (17,1 % werkingstoelagen van de overheid en 82,9 % 
eigen middelen) 

 

 

Kosten in 2018 (uitgezonderd ingezameld eten voor zwervers ter waarde van 23.000 euro) : 80.578,05 euro 
per jaar 

Wat? Bedrag in euro % 
Dierenarts 49.417,42 61 
Labo en medicatie 3.116,57 4 
Voeding opvangkatjes 7.442,14 9 
Verzekering 1.068,77 1 
Materiaal 1.322,62 2 
Huur opslag 1.655,70 2 
Drukwerk/bureaumateriaal 1.378,15 2 
Info-verkoopstanden + events 12.734,18 16 
Andere kosten 2.242,5 3 

 

Deze cijfers tonen dat we qua mankracht alsook op financieel vlak onze limiet aan het bereiken zijn. 
Om meer tijd en energie aan het maatschappelijke en dierenwelzijnsluik van onze activiteiten te 
kunnen wijden, moeten  we dringend de financiële ruimte krijgen om ons op onze kerntaken toe te 
spitsen.  Indien we van het zoeken naar extra fondsen en werkingsmiddelen noodgedwongen onze 
belangrijkste tijdsbesteding moeten maken, schieten we ons hoofddoel, nl. “zorgen voor” gewoon 
voorbij. 
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Project zoekt sponsors  

  

Net zoals voor andere asielen/opvangen is het financieel en vrijwilligersdraagvlak beperkt. Onze 
pogingen om qua werking gelijke tred te houden met de stijgende dumpingtrend, vereist vaak 
bovenmenselijke inspanningen die niet veel langer houdbaar zijn.  
 
De werking met opvanggezinnen biedt ons een grotere flexibiliteit op korte termijn dan de werkwijze 
van traditionele asielen. Deze flexibiliteit wordt echter beknot door de financiële grens die bij ZIL 
sneller wordt bereikt dan in asielen/opvangen die zich beperken tot louter opvang en adoptie. Geen 
enkel asiel is zelfbedruipend maar grotere asielen met een vast adres kunnen vaak een groot deel van 
de opvangkosten via overheidssubsidies recupereren waardoor slechts een kleiner gedeelte nog 
vanuit andere bronnen moet worden bijgepast.   De stad Leuven voorziet momenteel slechts in het 
terugbetalen van ongeveer 1/5de van onze jaarlijkse kosten (hierbij rekenen we de kosten voor de 
voeding en de schuilhuisjes voor teruggeplaatste zwervertjes nog niet eens mee).   
 
De werking van ZIL steunt momenteel nog uitsluitend op onbezoldigde vrijwilligers en gebeurt 
grotendeels met fondsen en giften die door vrijwilligers worden ingezameld. Het huidige financiële 
draagvlak van ZIL is te beperkt om de continuïteit van al haar activiteiten op elk moment te 
waarborgen.  We zijn genoopt om de focus van onze huidige fundraisingkanalen (verkoop-, 
voedselinzamel- en infostandjes, events) naar andere kanalen te verleggen om geen 
contraproductieve overbevraging van onze sympathisanten te creëren. Daarom is ZIL actief op zoek 
naar extra werkingsmiddelen om haar rol op elk moment nu en in de toekomst, optimaal te kunnen 
blijven vervullen.  
Bijgevolg hopen we steun te vinden bij bedrijven die bekend zijn om hun maatschappelijk 
engagement, bedrijven die ons financieel willen helpen om verder positieve kantelmomenten te 
blijven creëren. 
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Wat kunnen wij voor u doen?  

 Sponsordoelen 

Door middel van het sponsoren van Zwerfkat in Le(u)ven  kan u verschillende doelgroepen bereiken en 
doelen realiseren.  Zoals het vergroten van de naamsbekendheid van uw bedrijf en het verbeteren van 
het imago van uw bedrijf. 

Hoewel de grootste doelgroep van onze volgers en fans (6200 personen op facebook) zich in Leuven en 
buurgemeenten bevinden, zijn er via Zwerfkat in Le(u)ven nog heel wat andere doelgroepen te bereiken 
die niet aan grenzen zijn geboden. 

- Kattenliefhebbers zelfs tot in het buitenland 
- Dierenvrienden zelfs tot in het buitenland 
- Andere opvangen (allerlei diersoorten) zelfs uit het buitenland 
- Adoptanten uit Vlaanderen en Nederland 
- Melders van problemen (voornamelijk Leuven en deelgemeenten) 
- Media (lokaal, regionaal en nationaal) 
- Overheden (lokaal, provinciaal, regionaal en federaal) 

 

Zwerfkat in Le(u)ven als belevingsthema 

 

 
 
 
 
 
U kunt Zwerfkat in Le(u)ven binnen uw bedrijf 
ook echt laten leven. U kan uw personeel, 
klanten of andere betrokkenen bij uw bedrijf 
laten meedoen aan activiteiten van Zwerfkat in 
Le(u)ven. Zo laat u zien dat u een bedrijf bent 
met een diervriendelijk imago. 
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Wat kan u voor ons doen?  

Sponsorpakket 1 : financieel steunen 

-       U schenkt ons een bedrag op onze rekening.  Vanaf 40 euro per jaar mogen we een fiscaal attest 
uitschrijven (45% aftrekbaar). 

Voorbeelden waarvoor we uw gift gebruiken Bedrag 
Vangkooi 200 euro 
Dwangkooi 94 euro 
Benches 100 euro 
1 draagmand  19.99 euro 
Voeding 1 papfleskitten per maand  45 euro 
Voeding 1 kitten per maand  30 euro 
Voeding 1 volwassen kat per maand 30 euro 
Voeding 1 volwassen senioren kat (met 
kwaaltjes) per maand 

35 euro 

Voedingspakket 10 zwervers per maand 150 euro 
 

-      U betaalt bepaalde kosten in onze plaats (bijv. huur van een zaal voor een evenement, aankoop 
voeding en drank voor een evenement, verplichte verzekering, opslagruimte, advertentieruimte voor 
onze sensibiliseringscampagnes, …). U kan deze kosten in uw boekhouding ingeven als 
beroepskost/sponsoring. 

- U betaald een percentage van onze dierenartskosten als sponsoring en krijgt hiervoor een 
sponsorattest/factuur.  

-      U geeft ons een renteloze lening zodat wij een eigen voertuig kunnen kopen dat voldoende uitgerust 
is voor het transport van katjes in vangkooien.  In ruil geven wij u reclame op dit voertuig. 
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Sponsorpakket 2 : U wordt als bedrijf meter/peter van een aantal dieren  

 

 

Vanaf  25 euro per dier per jaar kan uw bedrijf (of een afdeling binnen uw bedrijf) de naam kiezen van 1 
van onze opvangkatjes.  Via onze opvanggroep op facebook kan het diertje dan opgevolgd worden tot 
aan adoptie. 

Sponsorpakket 3 : spaarpotjes en inzamelpunt 

-       Rosse muntjes betekenen voor veel mensen bijna niks meer maar voor ons telt elke cent.  Ik kan ons 
dus helpen door een spaarpot voor “rosse centjes” in de klantenruimte van uw bedrijf te plaatsen 

-       Door een voedselinzamelpunt te voorzien in uw bedrijf.  Wij komen een maal per maand het 
katteneten ophalen en gebruiken dat dan om de voederouders te voorzien van voeding voor de 
zwerfkatjes die onder hun toezicht vallen. 

 

Sponsorpakket 4 : natura 

- Door bijna vervallen katteneten aan ons te schenken in plaats van het weg te gooien of terug naar de 
groothandel te sturen. 

- Een klusjesman voor ons ter beschikking te stellen (reparatie vangkooien, schuilhuisjes maken) 
- Tombolaprijzen voor op onze events 
- Vergader- of eventruimte ter beschikking stellen 
- Oproepen in uw bedrijf (via aanplakbord, intranet, uw website, …) voor extra vrijwilligers, 

uitzetplekjes (kat zoekt erf) en opvanggezinnen verdelen 
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Sponsorpakket 5 : Reclame aankopen voor uw bedrijf  

U ontvangt hiervoor een factuur die u kan inbrengen in de boekhouding): 

-  100 euro per jaar : op presentaties die op de evenementen worden getoond (tussen de 100 en 250 
deelnemers per event) 

- 200 euro per jaar : op onze website  
- 250 euro per jaar : op presentaties en website 
- Vanaf 500 euro per jaar : op ons voertuig 

Uiteraard gaat het hier om voorstellen en zijn andere ideeën ook ten zeerste welkom.  Ook combinaties 
van de voorgestelde pakketten zijn mogelijk. 

 

“Spending money doesn’t buy you happiness, unless you spend it on others.” - 
Michael I. Norton. 

Je helpt niet alleen onze vereniging. 

Je helpt jezelf, je collega’s of je medewerkers aan het beste gevoel dat er is: geluk. 

Geluk dat voortkomt uit vrijgevigheid, dierenliefde, solidariteit en samenhorigheid. 
Want dat is waar ZIL om draait! 

  


