Belgique - België
P.P.
1140 Bruxelles 14

P 003616

Tehuis voor oude Katten

Driemaandelijks blad nr110 • 29ste jaargang • Juni 2016

INHOUD

• Het woord van de Raad van Bestuur
• Onze barbecue
• Kroniek van de dierenarts
• Peterschappen
• De Kat, sterilisaties
• Prettige vakantie
• Te noteren / Nieuws van de vroegeren
• Permanente opdracht
• Laatste wilsbeschikkingen
• Info van FOD Financiën voor onze schenkers
• Hoe kan u ons helpen

1
3
4
6
8
10
12
13
14
15
16

Het woord van de Administrateurs
Mevrouw, Mijnheer, Beste leden,
De mooie dagen komen er aan ! Al onze
kleine beschermelingen zijn ongedurig
om naar buiten te kunnen gaan op de
koer van de Fanal om er zich lekker in
het zonnetje te koesteren.
Iedereen weet dat er sinds mensenheugenis een liefdesverhaal bestaat tussen
de zon en de katten.
Paradoxaal, deze zin zegt ons iets ?
Niet zoveel ! De grote schrijver Maurice
Carême had het wel begrepen want hij
heeft van de kat een gedicht gemaakt,
helemaal van hem alleen :

De kat opende zijn ogen,
de zon kwam naar binnen.
De kat sloot zijn ogen, de zon bleef.
Daarom zie ik als de kat wakker
wordt ‘s avonds, in het donker
twee stukjes zon.

Met de mooie dagen in het vooruitzicht
kunnen we stilaan starten met de buiten
herstellingswerken van ons “Kattenhuis “.
Herinnert u zich nog in 2014, dankzij uw
vrijgevigheid hebben wij de schoorsteen
dan kunnen herstellen. Nu is het de
voorgevel die moet aangepakt worden !
Inderdaad, de voegen moeten zeker
herdaan worden en we hebben vastgesteld dat er een gat is in het dak langs
de kant van de straat waar de dakgoten
alle minuten naar beneden kunnen
vallen...
Kortom, er is werk aan de winkel voor
de ambachtslieden die zeker zo lenig
moeten zijn als onze katten om deze
onvermijdelijke slijtage veroorzaakt
door de tijd, te kunnen herstellen.
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Wat niet verslijt door de tijd daarentegen
is de toewijding van de vrijwilligers en
van onze Raad van Bestuur. We staan
altijd klaar, dankzij uw steun en uw aanmoedigingen !
Mogen we dan nog eens beroep doen op
uw vrijgevigheid om ons te helpen
bij het realiseren van deze werken (Fanal
des Animaux BE71 0682 0580 9169 met
de vermelding “gevel en dak”).
We zullen gerust zijn als we weten
dat onze beweegbare gedichtjes de
volgende winter zullen doorbrengen
zonder tocht en dat we tevens kunnen
besparen op de verwarmingsuitgaven.
Besparingen die zeker weer ten goede
komen aan onze officiële huurders.
Uw giften, hoe klein ze ook mogen
wezen, helpen ons om de vlam van de
Fanal in stand te houden, en dankzij u zal
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ze zeker een baken zijn voor de toekomst
van onze kleine zonnetjes, diegenen die
momenteel aanwezig zijn en die die nog
gaan komen .
Bedankt iedereen.
De Raad van Bestuur.

Zondag 17 juli 2016
vanaf 12u30’

3de ZOMER BARBECUE
Artisana
le
s

tand

Kom deelnemen aan een fantastische maaltijd
17 e/pers. ten gunste van onze beschermelingen
Reserveren voor 15 juli 2016 door het vereiste bedrag te
storten op de rekening BE71 068205809169
met vermelding “BBQ2016”.
(Vegetariërs gelieve u te melden).

Waar : Centre Civique Kapelleveld vzw
Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel
Bijkomende inlichtingen :
02 734 60 29
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KRONIEK VAN DE DIERENARTS
Zwangere vrouwen en toxoplasmose :
Hoe leven met een kat in huis ?

Toxoplasmose wordt veroorzaakt door
het parasitaire sporendiertje Toxoplasma
gondii. Deze infectieziekte kan ook
katten en tal van andere zoogdieren
en vogels besmetten. Vaak brengt de
aandoening helemaal geen symptomen
mee, maar ze is wel gevaarlijk voor
sommige zwangere vrouwen.
• Toxoplasmose : de kat besmet
de natuur !
• Eerste infectie : een gevaar voor
zwangere vrouweni
• Hoe wordt een kat drager van
toxoplasmose?
• Zwangere vrouwen die niet
immuun zijn : hoe beschermt
u zich tegen toxoplasmose ?
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Toxoplasmose : de kat besmet de
natuur !
In de natuur, meer bepaald in vochtige
grond en op planten, bevinden zich
zogenaamde oöcysten. Dat zijn microscopische kleine eitjes met daarin de
toxoplasma gondii in een vroeg
stadium, dat van de sporozoïet.
Deze oöcysten komen uit de dunne
darm van katten’.
Alleen daar kunnen ze namelijk
worden gereproduceerd. Na een
rijpingsproces van minimaal 24 uur
in de natuur verschijnt het tweede
stadium van de cyclus, die van de
tachyzoïeten.
In dat stadium kan de parasiet
zoogdieren en vogels aantasten….

en ook de mens. Dat leidt tot de
ziekte toxoplasmose. Als deze dieren
tachyzoïeten binnenkrijgen, komen die
laatste in hun bloed terecht en moeten
ze zich beschermen tegen het immuunsysteem van hun gastheer.
Daarvoor gaan ze over naar een volgend stadium, dat van de bradyzoïeten.
Die zitten ingesloten in beschermende
cysten op specifieke plaatsen in het
lichaam, namelijk in de spieren.
Het laatste stadium, dat van de merozoïeten, vindt enkel plaats in de dunne
darm van katten als die prooien hebben
gegeten die bradyzoïeten bevatten.
De merozoïeten kunnen zich geslachtelijk
voortplanten en produceren de sporozoïeten. En zo is de cyclus rond !
Eerste infectie : een gevaar voor
zwangere vrouwen
Een infectie door toxoplasmose is
meestal onschadelijk en asymptomatisch, maar dat is niet het geval bij

zwangere vrouwen die geen antistoffen
hebben tegen de parasiet.
Een eerste infectie tijdens de zwangerschap kan dan ernstige schade berokken aan de foetus, maar kan ook tot
vruchtafdrijving leiden of tot letsels
die pas later in het leven van het kind
verschijnen
Hoe wordt een kat drager van
toxoplasmose ?
Veel diersoorten kunnen besmet raken
door de toxoplasma gondii, maar alleen
in de dunnedarmcellen van katten kan
de parasiet zich geslachtelijk voortplanten. Een kat die besmet is, wordt dan
een heuse bron van parasieten.
Hij scheidt dan miljoen oöcysten uit via
zijn stoelgang, maanden aan een stuk,
terwijl hij meestal geen enkel symptoom heeft. Al die oöcysten kunnen dan
dieren en ook mensen besmetten met
toxoplasmose.
De dunne darm van een kat kan op drie
manieren een productiecentrum van oöcysten worden : als de kat knaagdieren
opeet die bovengenoemde cysten in
hun lichaam hebben, als hij rauw of
niet doorbakken vlees eet (schaap, geit,
enz.), of als hij aarde of plantenmateriaal binnenkrijgt dat is bevuild door de

uitwerpselen van andere ook besmette
katten .
Zwangere vrouwen die niet immuun zijn :
hoe beschermt u zich tegen toxoplasmose ?
Als u goed snapt hoe de cyclus van de
toxoplasma gondii ineenzit, kunt u toxoplasmose makkelijk vermijden en uw
lievelingskat naast u in huis houden !
Let er vooral op dat u uw handen goed
wast na elk contact met grond, zand of
plantenmateriaal dat potentieel besmet
is met uitwerpselen van katten.
Draag liefst handschoenen als u die
taken uitvoert, want dat verlaagt het
risico En dan de kattenbak : aangezien
de oöcysten ten vroegste 24 uur nadat
ze zijn uitgescheiden besmettelijk
worden, moet u de uitwerpselen van
uw kat minstens één keer per dag
verwijderen.
Wat voeding aangaat, kunt u ook door
vlees dat niet voldoende doorbakken is
en dat cysten van de parasiet bevat met
toxoplasmose besmet raken – ongeacht
of u een kat in huis hebt of niet.
Rauwe eieren en niet gesteriliseerde
melk zijn verboden vruchten. Ook in rauwkost kunnen oöcysten zitten. Was alles
dus grondig, of nog beter : kook het.
Dokter Dierenarts Anne PENSIS
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PETERSCHAPPEN

Goede dag iedereen, ik ben CACAILLOU en ik ben 8 jaar. Ik ben samen met mijn
vriendin Fifille toegekomen en net zoals zij, kan u zien dat wij een beetje nors kijken.
Nochtans, geloof me vrij we zijn helemaal niet boosaardig maar we hebben de
tijd nog niet gehad om ons aan te passen in de Fanal. We zijn in de maand maart
toegekomen.......
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Een peter of een meter zou ons beslist helpen om weer wat sympathieker te worden!

Daag, ik ben 6 jaar en ik heet FIFILLE.
Mijn vriendin Cacaillou heeft u alles
reeds uitgelegd en ik kan enkel
beamen wat ze gezegd heeft.
Tot binnenkort ?

Ik, ik ben PLUME. Ik ben een 2-jarige
schoonheid. Sedert februari ben ik in de
Fanal....
En ik word heel graag gestreeld !
Dus, als u er zin in heeft, aarzel niet
om mijn meter (of peter) te worden,
Ik wacht op u !
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STERILISATIE

* De eerste dienst die

u katten moet bewijzen
is hen te laten steriliseren

** IK STERILISEER MIJN KAT.
EN U ?

*** UPV een campagne
van Sans Collier gesteund
door Le Chat en door
de Beroepsunie van
Dierenartsen.
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*

**
***
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ACTIE PRETTIGE
VAKANTIE

De vakantie ! Raar woord !
Voor de enen is het een synoniem
van zon, zee, bergen, nietsdoen…,
voor de anderen is het een synoniem
van verdriet, nachtmerrie, lijdensweg,
in de steek gelaten zijn.
Tijdens deze periode die voor de vele
kleine viervoeters jammer genoeg niet
de gelukkigste is, stropen de verantwoordelijken van de dierenbescherming
de mouwen op en gaan nogmaals
de strijd aan om een maximum van
hen die in de steek werden gelaten,
te redden en hen welzijn en voedsel
te verzekeren.
Zoals ieder jaar start de Fanal des
Animaux zijn actie “Prettige Vakantie”
met het oog op zo veel mogelijk eten
in te zamelen voor hun kleine gasten.

Wij herinneren u eraan dat elk
ontvangen bedrag onmiddellijk
en uitsluitend dient om voedsel
aan te kopen.

Aarzel dus niet om het overschrijvingsformulier dat u hierbij vindt in te vullen
en schrijf er het bedrag op dat u wenst
te besteden met de vermelding “Prettige
Vakantie”. Zo steunt u rechtstreeks onze
actie en onze kleine beschermelingen
zullen er u zo dankbaar voor zijn.
Voor hen ook is het fijn om weten
dat iemand waar ook, hen niet vergeet
en dat de zon bestaat.
U kan ook deelnemen aan deze actie
door voedselpakketten rechtstreeks
af te geven in ons opvangtehuis.
We zijn er van overtuigd dat uw
vrijgevigheid, eens te meer, aanwezig
zal zijn en bij voorbaat danken wij u
voor uw onvergankelijke steun.
Het Kattencomité wenst aan iedereen
een prettige vakantie.
N.B : wij herinneren u eraan dat elke gift
van 40 € fiscaal aftrekbaar is en er zal u
een attest worden bezorgd.
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TE NOTEREN
Vrijdag 9, zaterdag 10
en zondag 11 december

Zondag 17 juli

Onze jaarlijkse barbecue gaat
door in het Centre Civique Kappeleveld,
Albert Dumontlaan 10
te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe.
Wij verwachten u allemaal !

Zaterdag 15 oktober

“Les voyages”, is het thema van ons
kabaret gebracht door de Fanacha !
Te reserveren bij Marie, telefoon
0475 927 020. Zoals altijd, wie zich als
eerste inschrijft, is als eerste bediend !

Wij zullen aanwezig zijn in het
Centre Civique Kappeleveld dat er zijn
prachtige Kerstmarkt organiseert.
Vele ambachtelijke standen en vele
verrassingen.

Zondag 18 december

Wij hopen u te mogen verwelkomen
op ons traditioneel Kerstdîner.
Wij stellen u een heerlijke maaltijd
voor, een kleurrijk spektakel , een
superbe tombola en zoals steeds onze
ambachtelijke stand.
Over al deze manifestaties krijgt u meer
info in onze volgende brochures !

Nieuws van de “vroegeren”
Capsule
Beste vrienden,
k heb het geluk gehad om geadopteerd
te worden en ik ben best tevreden.
Ik denk vaak aan hen die zo geen kans
hebben gekregen en hoop dat ze die
weldra zullen krijgen.
Ik geef uw adres aan diegenen die een
kat als gezelschapsdier zouden willen.
Janie, mijn vriendin (ik zeg niet graag
meesteres want ze is mijn vriendin) zal
naar de rommelmarkt komen op 21 mei
en ze zal u verder nieuws geven van mij.
Dikke kussen van ons beiden,
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Capsule (en Janie)

De ongelukkige katten
En zij die werden achtergelaten
Fantastisch dat u iets goed voor hen wilt doen
Alzo kunnen ze geadopteerd worden
Niets doen is verschrikkelijk
Alhoewel de Fanal hen wil helpen
Laat ons kattenvrienden hen ook helpen !

PERMANENTE OPDRACHT
Mevrouw, Mijnheer,
Gelieve de volgende permanente opdracht uit te voeren van mijn
rekening :
Bedrag* :

(in cijfers)
				
(in letters) 					

Op :

euros;
euros.

van elke maand.

De eerste storting moet uitgevoerd worden op
met vermelding : Gift of Peterschap van :
en moet gestort worden op de rekening DEXIA N° 068 – 2058096 – 74
Ten gunste van de VZW, “Le Fanal des Animaux”, Emile Maxlaan 16,
1030 Brussel (bank coördinaten op de bijgevoegde bank I.K.).
Erkenningsnummer HK 3023156016

IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB
Deze opdracht blijft geldig tot ik ze annuleer.
Naam :
Voornaam :
Adres :
Ik dank u bij voorbaat. Met de meeste hoogachting.
				
				

Gedaan op:
Handtekening

*Een gift of een peterschap hoger of gelijk aan 40 euro per jaar, is fiscaal aftrekbaar op basis
van een certificaat dat door de Fanal des Animaux zal afgeleverd worden.
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Denk aan de katten van de “Fanal des Animaux”
voor uw laatste wilsbeschikkingen
De Fanal des Animaux heeft tot doel een
warme tehuis, voedsel, zorgen en heel
veel liefkozingen te bieden aan katten
die om diverse redenen van hun baasjes
worden gescheiden, zodat ze tot op het
einde van hun dagen nog heel veel geluk
mogen kennen.
Wij ontvangen geen enkele subsidie;
het zijn dan ook de giften en de legaten
die maken dat de Fanal des Animaux
kan bestaan. Deze vrijgevigheid is dan
ook voor ons het bewijs dat ons initiatief
door u positief wordt onthaald en geeft
ons zin om verder te gaan met onze
actie.
In onze hoedanigheid van VZW, genieten
wij van een vermindering van de successierechten op de legaten die ons gedaan
worden. Het tarief van de successierechten wordt niet bepaald door de
plaats waar de VZW zich bevindt maar
wel door de woonplaats van de erflater;
u moet dus weten dat indien u ons een
legaat wenst te doen en u :
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• in Vlaanderen woont, de VZW 8.5%
belasting betaalt op de legaten
• in Wallonië betaalt de VZW een
belasting van 7 % op de legaten
• in de regio van Brussel Hoofdstad,
betaalt de VZW 12,5 % belasting
op de legaten
Weet dat de successierechten heel hoog
zijn in België voor de verre aanverwanten of niet aanverwanten en dat
dankzij een duolegaat met een VZW zoals
de “Fanal des Animaux” die een fiscale
goedkeuring heeft, zij eveneens kunnen
genieten van een vermindering op de
successierechten.
Een notaris is altijd uw beste technische
raadgever bij het opstellen van uw testament. Indien u geen notaris kent, dan
kunnen wij u de naam en adres geven
van notarissen voor wie de bescherming
van dieren gevoelig ligt.
Dus als u van katten houdt, denk aan de
katten van de Fanal des Animaux in uw
laatste wilsbeschikkingen, ze zullen er u
eeuwig dankbaar voor zijn.

Beste leden, beste vrienden,
Wij hebben bericht ontvangen
van de FOD Financiên betreffende
de fiscale attesten.
Wij moeten verplicht de volgende
inlichtingen erop vermelden :
• Naam en voornaam,
• Naam en voornaam van de
		 echtgenoot/ote (indien zo),
• Juist adres,
• Nationaal Nummer
		 (of geboortedatum voor
		 diegenen die geen NN
		 hebben),
• Nummer van de onderneming
		 voor de bedrijven, vzw.....

Het zou misschien nuttig zijn voor
ons indien we uw telefoonnummer
kennen of email-adres.
Zonder deze inlichtingen, zullen ze
uw giften niet aftrekken van uw
belastingen.
Wij verzoeken u dan ook om
ons deze inlichtingen zo spoedig
mogelijk te willen opsturen.
Bij voorbaat, hartelijke dank.
De Raad van Bestuur

Versturen van uw driemaandelijks tijdschrift
Indien u ons tijdschrift verder
graag blijft ontvangen, wilt u
zich dan eerst in orde stellen
met uw lidgeld en ons uw
verandering van adres melden :
teveel exemplaren komen terug
met de vermelding “woont niet
meer op het huidig adres”.
Wilt u ons tevens melden of
de schrijfwijze van uw naam

of voornaam of het opschrift
van uw adres niet correct
zouden zijn.
U mag ons ook uw email adres
bezorgen zodat u enerzijds
het tijdschrift in kleuren zal
ontvangen en anderzijds zal
u ons helpen om financiële
besparingen te doen.
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HOE KAN U ONS HELPEN ?

• Door deel te nemen aan onze activiteiten !
(zie onze agenda blz. 12)
Onze dagelijkse behoeften :
• Loten voor onze tombola’s
• Blikken kattenvoer, tonijn en zalm in eigen nat, kroketten,
kattenbakvulling.
• Dweilen, afwasprodukten, trekkers, borstels, keukenrollen …….
• Postzegels, papier om af te drukken, briefomslagen …….
						

Bedankt iedereen.

Kleine oproep : De nieuwe site van de “Fanal des Animaux”
			
www.lefanaldesanimaux.org
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NUTTIGE INLICHTINGEN

Briefwisseling :		
			
			

LE FANAL DES ANIMAUX
Emile Maxlaan, 16
1030 Brussel

Tel. & fax : 		
E-mail : 		
Website : 		
			
Facebook : 		

02 / 734.60.29
lefanaldesanimaux@skynet.be
http://www.adoption-chat.be/
www.lefanaldesanimaux.org
OLIVIA GEIRNAERT LE FANAL DES ANIMAUX

Onze rekeningen :
Voor lidgelden en activiteiten :
			
IBAN : BE71 0682 0580 9169- BIC : GKCCBEBB
Sympathiserend lid			
Aangesloten lid			
Erelid			
		
Levenslang lid				

		

13 e / per jaar
25 e / per jaar
100 e / per jaar
350 e

Voor de peterschappen en giften, voor actie “Nieuw huis”,
voor de zwerfkatten : IBAN : BE16 0682 0580 9674 - BIC : GKCCBEBB

Adresverandering : verwittig ons onmiddellijk, met opgave van volledig
juist adres en uw eventueel telefoonnummer

Waarom

LE FANAL DES ANIMAUX?
… omdat de ontwikkelingsgraad van een maatschappij bepaald
wordt door de aandacht die zij schenkt aan de zwakken en de minst
begunstigden van haar leden (de armen, de kinderen, de zieken en
de ouderen) en… de huisdieren die ons gedurende gans hun leven hun
vriendschap en liefde geven (in een meer en meer individualistische
en harde, tot zelfs wrede wereld), verdienen zij beslist onze hulp als zij
oud worden en het leven hen scheidt van het baasje dat ze liefhadden.
Dat is het doel van Le Fanal des Animaux en we zijn fier om zo te
handelen.

Le Fanal des Animaux is lid van de Nationale Raad voor Dierenbescherming.
Erkenningsnummer HK 3023156016

Verantwoordelijke uitgever: Le Fanal des Animaux, 16 E. Maxlaan - 1030 Brussel

De Raad van Bestuur

