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Het Woord van de Raad van Bestuur !
Beste leden en vrienden,
Het jaar 2017 werd bij de Fanal reeds
sinds vele maanden voorbereid. Want
het jaar 2017 was het jaar waarop wij
de 30ste verjaardag van ons opvangtehuis gingen vieren. Dertig jaren van een
verbeten strijd leveren om de stemlozen,
die de dieren toch zijn en in het bijzonder
de katten, te helpen.
Maar niets liet ons vermoeden dat dit
feestelijk jaar waarin zo vele prachtige
en onvergetelijke gebeurtenissen, eetmalen en spektakels plaats vonden, zo
een bitter en pijnlijk einde zou krijgen.
Net zoals Odette Daneau, stichteres van
het eerste uur van de Fanal en onver-

wacht heengegaan, was het onze Voorzitster Danièle Doeuvre die ons onverhoeds heeft verlaten op 27 december
2017.
Sedert meer dan 15 jaar had zij de fakkel
overgenomen en ze heeft zich met hart
en ziel ingezet om honderden katten te
redden die in ons opvangtehuis waren
terecht gekomen.
Van dit eerste tijdschrift van het jaar
2018, zullen we geen voorwoord maken,
een sentimentele inleiding. De Fanal is in
rouw, dat is een feit. De Fanal, het NCVD,
en alle katten hebben een grote vriendin
verloren, een grote dame.
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Danièle Doeuvre was een harde vechtster
met een zachte inborst. Ze hield van het
leven, van een goed glas wijn, van een
etentje met haar vrienden, van haar katten en zo zou ze gewild hebben dat wij
haar allen zouden herinneren en zo zou
ze gewild hebben dat haar werk verder
zou gezet worden.
Waar ze ook moge wezen, wij weten dat
ze zal waken over de Fanal en over allen
die haar verbintenis hebben begrepen en
de touwtjes in handen hebben genomen.
De Fanal zal verder doen want we weten
ook dat hij gesteund wordt door u allen,
trouwe leden en zij die het eens zijn met
onze zaak.
De uitvaartplechtigheid heeft plaats
gehad op 9 januari. Danièle Doeuvre was
voor die gelegenheid nog een laatste
maal omringd door haar familie en vele
vrienden die het tot op heden nog moeilijk hebben om zich te reliseren dat ze
nooit meer onder hen zal zijn.
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Er waren noch bloemen noch kransen,
want haar wil was dat iedereen aan haar
zou gedacht hebben door een kleine
gift te schenken aan de zaak, want dit
kunnen we we werkelijk zeggen, waar
ze zich tot haar laatste adem heeft voor
ingezet.
Indien u niet aanwezig kon zijn, weet
dan dat het nog tijd is om een klein
gebaar van herinnering te doen door
een kleinigheid te storten. Ze zal er u
dankbaar voor zijn, alsmede al de poezen
die in de Fanal zijn en zij die later in het
opvangtehuis zullen opgenomen worden.
Bedankt Danièle, bedankt Mevrouw
Doeuvre om geweest te zijn wie u was
en om ons als erfenis de kracht na te
laten om ons hart open te stellen voor al
de katten die in nood zijn.
U bent beslist erevoorzitter benoemd in
het Paradijs van de katten, daar zijn we
van overtuigd.
De Raad van Bestuur

Zondag 17 juni 2018
in Kapelleveld
Een concert voor Danièle

“L’amour est un oiseau rebelle”
Operafragmenten van Mozart tot Gershwin
Anne Renouprez, Soprano
Keith Tillotson, Bariton
Fabian Jardon, Piano
Eetmaal, concert ter ere van Danièle Doeuvre
Ontvangst en aperitief om 13u
Eetmaal om 13u30
Concert om 15u
35 euros per persoon (eetmaal en concert)

Centrum Kapelleveld - Albert Dumontlaan, 10 - 1200 Brussel
Inlichtingen 02/734 60 29. Reservatie na betaling op de rekening van
de Fanal : BE71 0682 0580 9169, voor 12 juni.
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Onze activiteiten

Een uitzonderlijk kerstfeest
Gans de ploeg van de Fanal heeft ons gewoon
gemaakt aan kwaliteitskerstfeesten maar
ditmaal was het wel overtroffen: er was
een rijkelijk buffet, voorbereid door Olivia,
gerante van de CCK en uitgevoerd door de
hulpzame handen van onze vrijwilligers.
Allemaal lekkere dingen die de meest verwende smaakpapillen alleen maar konden
bekoren ! Een stand van ambachtelijke kunst
waar de kat in al haar glorie op het voorplan
stond, het wondermooie concert aangeboden
door de Drie Soprano’s : Anne Renouprez,
Elise Gäbele et Karen Vermeiren.
Ze hebben ons verwend met gekende en
soms minder gekende universele kerstliederen : drie betoverende stemmen en
nochtans zo verschillend die samen voor
een perfecte muzikale eenheid zorgden;
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drie artiesten waarvan de vokale kwaliteiten
even groot zijn als die van hun hart want ze
hebben hun talent ter beschikking gesteld
van de meest zwakken van de maatschappij :
de achtergelaten dieren of diegenen die geen
meester meer hebben. Bij al deze lofbetuigingen mogen we ook de prachtige begeleiding
niet vergeten van de pianist Lionel Bams die
voor een perfecte osmose zorgde met de drie
zangeressen.

Niemand twijfelt eraan dat dit kerstfeest
slechts mogelijk was door de toewijding van
iedereen: de ploeg van Olivia , de vrijwilligers
van de Fanal en de aanwezigheid van u allen
die ons sinds zo veel jaren blijven steunen.

jaar het beste van zichzelf heeft gegeven voor
het dierenwelzijn.
Een kleine troost in ons immens verdriet is
het feit dat wij « onze » Danièle gelukkig en
stralend hebben gezien tijdens het verloop
van dit prachtig kerstfeest en dit een week
voordat zij ons voor altijd heeft verlaten .
E.Robin

Het feest zal dan ook nog lang in de herinnering blijven.
P.S : Op het ogenblik dat u deze brochure zult
ontvangen, zal u het plotse overlijden vernomen hebben van onze voorzitster Danièle
Doeuvre, deze grote dame die gedurende 20
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IN HET THEATER
Zondag 25 maart om 15h00, te Kapelleveld
De formule Fanal wordt u aangeboden aan de prijs van 35 euros, inbegrepen
: een plaats, verrassingsbroodjes en een glaasje champagne.
Inlichtingen op 02 734 60 29. Reserveren dit tegen ten laatste 20/3
door overschrijving op de rekening van de Fanal BE 71 0682 0580 9169
Lily, een wispelturige cinemastar, wat snob en een tikkeltje losbandig, leeft in luxe in de
jet-set van Hollywood. Haar personeel, eveneens een beetje kierewiet, smeet plannen voor
een wraakactie. Op een mooie dag komt haar zus toe, recht vanuit het verre platteland.
Wat gaat er gebeuren ?
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Nieuws van de vroegeren

Nina (Ayla)
Daag, hierbij heel goed nieuws van Nina. Ze
werd geadopteerd op 27/9/2016, al meer
dan een jaar ! Ze is erg vriendelijk, behalve

bij de dierenarts, een echte furie (hernieuwen
inenting) ! Kusjes voor al de vriendjes.
Christine S.

Simba
Dag iedereen,samen met mijn wensen voor
een gelukkig en voorspoedig 2018, stuur ik
u een paar foto’s door van Simba die dankzij

jullie geadopteerd werd in oktober 2017.
Hij stelt het heel goed en we zijn erg gelukkig
met hem.
Nicolas B.
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Nieuws van de vroegeren (vervolg)

Duchesse en Princesse
Duchesse et Princesse hebben mij
geadopteerd in januari 2015. Het zijn
schatten. Met kerstmis hebben die twee
katten een paar gebreide muizen gekregen om hun mandje op te smukken.
Ze werden gemaakt door Annie

Doupagne die haar creaties op de
artisanale stand van de Fanal heeft tentoongesteld. U kan Annie terugvinden op
blz 12. Ze zal u uitleggen hoe u Simon
moet maken, de blauw-witte kat.
Anne R.

HOE KAN U ONS HELPEN ?

Deelnemen aan de brochure
van de Fanal en gelegenheidsverslaggever worden.
Hoe ? Door een artikel op te stellen, een tekening op te sturen, foto’s,
een activiteit voorstellen of een tentoonstelling, altijd met het thema
“kat”.
Stuur uw ideeën, voorstellen naar Anne Renouprez, coordinator van
de redactie, op het adres... : annerenouprez@hotmail.com
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T E

N OTE R E N

Beste leden en vrienden,
Wij u willen met plezier de data herinneren van onze volgende activiteiten die,
geloof me vrij, plezant, vermakelijk en
....lekker zullen zijn.
Voor elk van deze gebeurtenissen zal
onze artisanale stand natuurlijk aanwezig
zijn met heel veel verrassingen om u te
laten verleiden...Dit allemaal voor het
welzijn van onze kleine beschermelingen.

Reserveren door te storten op de
rekening van de Fanal des Animaux
0682 0580 9169 en te melden welke
menu u kiest. Dit tegen ten laatste
12 juni.
Graag zien we u terug op één van deze
gebeurtenissen...Vergeet niet dat door
deel te nemen, onze viervoeters er enkel
wel zullen bij varen !
Katvriendelijke groeten !

Zondag 25 maart
LILY en LILY in KAP.L
(Zie blz 6.)

Zondag 17 JUNI
Een concert voor Danièle in KAP.L.
“L’amour est un oiseau rebelle”
Operafragmenten van Mozart tot
Gershwin
(Zie blz 3.)
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INFO VOOR KATTENEIGENAARS

Dubbel geluk
Wanneer katten uitsluitend binnenhuis worden gehouden, zijn ze met zijn
tweetjes vaak gelukkiger.
Een kat die ook buiten kan lopen; heeft
niet per se gezelschap van een soortgenoot nodig. Integendeel: hij wil in zijn
eentje jagen en de buit met niemand
delen. Hij wil de baas zijn over zijn territorium, liefst zonder concurrentie.
En hij wil na zijn strooptochten en
avonturen buiten genieten van de
geborgenheid van zijn personeel, met
voer, geschikte slaapplekjes en heel veel
knuffels. Wie alleen maar binnen leeft,
kent zijn territorium al snel van binnen
en buiten en jachtavonturen beperken
zich veelal tot het najagen van een paar
spinnen of vliegen.
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Het vluchten voor vijanden blijft de kat
gespaard en schermutselingen met andere katten eveneens. Hij hoeft niet bang
te zijn voor kou of nattigheid en kan
eten wanneer hij honger heeft. Is hij
overdag uren alleen en heeft hij ‘s nachts
slapende medebewoners, dan zal hij zich
snel gaan vervelen.

Voor deze katten is een partner ideaal
want ze delen met elkaar de lichaamsverzorging. Bovendien: de een speelt
eens vijand, dan eens prooi: positieve
stress is het gevolg en daarmee ook een
goede balans wanneer katten en mensen
eindelijk weer bij elkaar zijn.
Om ervoor te zorgen dat de harmonie
niet pas ontstaat na lange tijd, maar al
van begin af aan aanwezig is, kun je het
beste meteen maar aan twee katten
tegelijk beginnen. Het is fijn wanneer
de katten qua leeftijd niet erg veel
verschillen, ze moeten gecastreerd zijn,
ingeënt en over eenzelfde temperament
beschikken. Je speelt op safe als je twee
katten uit het asiel haalt die al jarenlang
harmonieus hebben samengeleefd.

Ook al is er sprake van “vier pootjes op
één buik”: de katten hebben een eigen
plekje nodig en voldoende ruimte om
elkaar te kunnen ontlopen. Aan te
bevelen is voor elke kat een eigen voerbakje en twee drinkmogelijkheden, ver
van de etensbakjes. Daarnaast moet je
zeker drie kattenbakken voor ze beschikbaar stellen, want de dieren vinden het
niet prettig om een toilet te bezoeken
dat al door een andere kat is bezocht.
Kattenkrabpaal en kattengras daarentegen hoeven niet dubbel aanwezig
te zijn. Maak slaap-en rustplekjes en
vensterbanken worden door elke kat
in beslag genomen. Zelfs wanneer ze
eerder samen in een mandje lagen te
soezen.

Speelgoed moet je opbergen wanneer
je niet thuis bent. Laat de twee met
elkaar spelen, dat is beter. want kattenspeeltjes zoals veertjes aan een hengel,
speelmuisjes en balletjes kunnen aanzetten tot een machtsstrijd wanneer
ze het beiden op dezelfde prooi hebben
voorzien. Dan is het beter dat je
meespeelt als scheidsrechter of bemiddelaar.
En denk eraan dat je ze evenveel aait,
zodat geen van de twee zich achtergesteld voelt en gefrusteerd geraakt.
Ursula Birr
Een Hart Voor Dieren
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TIJDVERDRIJF & VRIJE TIJD

Simon en Simone, breiwerk
Wat heeft u nodig
- Witte breiwol + 2 bijpassende kleuren.
- Breinaalden 3 1/2
- Een beetje zwarte wol die fijner is
- Synthetisch opvulsel en eventueel
		 kunstogen (te koop bij een naai-en
		 breiwinkel en bij een hobbyzaak)
Gebruikte steken
- Mossteek (alle rijen rechts)
- Rechtse jersey (1 rij rechts,
1 rij averechts)
- Gestreepte jersey (2 rijen wit,
2 rijen in kleur)
Lichaam van de kat
- 60 steken opzetten en 20 rijen in
mossteek.
- Verder doen in rechtse jersey, 2 rijen
wit, 2 rijen in kleur door 1 steek bij
het begin en het einde van iedere rij
averechts te minderen, tot er 24
steken overblijven.
- Nog 4 rijen rechts en dan de 24 steken
afzetten.
Hoofd
- 14 steken opzetten in rechtse jersey
door 1 steek te meerderen bij het
begin en het einde van elke rij, tot
men 30 steken heeft.
- 10 rijen rechts.
- Een steek minderen bij het begin en
het einde van elke rij tot men 16
steken heeft.
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- Afzetten.
- Nog een tweede identieke kant
maken.
Oren (2 in wit, 2 in kleur)
- 11 steken opzetten en 6 rijen breien in
rechtse jersey.
- 1 steek minderen bij het begin en het
einde van de rij, één rij op twee,
4 maal.
- Een draad steken in de 3 overblijvende steken.
- Binnenste buiten naaien door de basis
open te laten, terug omdraaien en in
vorm brengen door lichtjes de basis te
fronsen van de gekleurde kant.

- De voor-en de achterkant van het
hoofd in elkaar zetten door de onderkant open te laten.
- Het hoofd op het lichaam rijgen
en vast zetten met kleine onzichtbare
steekjes.
- De oren aannaaien.
Een raad. Indien uw breiwerk voor een
klein kind is bestemd, gebruik dan geen
kunstogen of knoopjes en versterk uw
naden.
Veel plezier en tot binnenkort,
Annie D.

Staart
- 20 steken opzetten in hetzelfde kleur
als de basis van het lichaam.
- 4 rijen in rechtse jersey.
- Verder gaan in gestreepte jersey,
2 rijen wit, 2 rijen in kleur, gedurende
34 rijen.
- 20 rijen rechts in het wit.
- Van kleur veranderen en 6 rijen
rechts.
- Langs beide kanten 1 steek minderen,
alle 2 rijen, 5 maal.
- Een draad steken in de 10 overblijvende steken en aanspannen

PS. Laat uw breiwerk en breiwol niet
slingeren want onze vriendjes zijn er
dol op !

In elkaar zetten
- Het lichaam in twee plooien, kant
tegen kant. De onderkant toenaaien
en deze van de zijkant. De bovenkant
open laten.
- Opvullen, 1 draad steken in de steken
van de bovenkant en sluiten door
lichtjes te fronsen.
- Het gezicht borduren met de zwarte
wol (zie model)
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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.

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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HOE KAN U ONS HELPEN ?

DRINGEND !!!! Zoeken vrijwilligers voor
diverse hulp : (kleine) hulp bij het kuisen, verlenen van de zorgen, uitdelen van het eten.....

Door ons loten te bezorgen
voor onze tombola’s
Door ons blikken kattenvoer te schenken,
dozen tonijn en zalm, zakken droogvoer,
zakken kattenbakvulling
Door ons onderhoudsmateriaal te geven,
dweilen, afwasproducten, trekkers, borstels,
rollen keukenpapier
We hebben ook graag bureelbenodigdheden : postzegels, papier om te printen,
briefomslagen

Bedankt iedereen

Door deel te nemen aan onze activiteiten !
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(zie onze agenda blz. 9)

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
LE FANAL DES ANIMAUX ASBL

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

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

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.

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

Dat is het doel van Le Fanal des Animaux en we zijn fier om zo te
handelen.
De Raad van Bestuur

