Opvanggezinnen voor katten en/of kittens
Hou je van dieren en wil je enkel het beste voor hen? Dan ben jij misschien de persoon die wij zoeken.

Jouw profiel

Heb je een hart voor dieren en heb je tijd, plaats en liefde om tijdelijk voor een nestje kittens (al dan
niet met de mamapoes) te zorgen? Wij zijn op zoek naar enthousiaste dierenvrienden die zich graag
inzetten voor het welzijn van onze kittens.

Taakomschrijving

Al onze dieren verdienen de nodige zorg en liefde tot ze klaar zijn voor adoptie. Een aantal van deze
dieren vragen echter een rustige omgeving, een huiselijke sfeer, extra zorg… Daarom zijn wij op zoek
naar opvanggezinnen die ons hierbij willen helpen. Wij verwachten van jou dat je instaat voor de
dagelijkse verzorging van de kittens en indien van toepassing ook de mamapoes. Het kan gebeuren
dat je ook tijd zal moeten vrijmaken om samen met de dieren naar de dierenarts te gaan.

Aanbod
Je wordt hierbij niet aan je lot overgelaten. Je krijgt van ons de nodige informatie en begeleiding. Het
is belangrijk dat je weet wat het dier nodig heeft en wat de beste verzorging is. De opvang gebeurt
altijd op vrijwillige basis, je krijgt hiervoor geen vergoeding. De kosten voor speelgoed, dierenarts,
voeding, medicatie... worden door de VZW gedragen. Je krijgt bovendien eindeloos veel dankbaarheid
en liefde terug.

Interesse?
Ben jij de persoon die wij zoeken? Aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Stuur een berichtje
naar info@dierenasielroeselare.be zodat we jou kunnen contacteren.

Heb je nog vragen?
Neem dan zeker een kijkje op www.dierenasielroeselare.be waar we de meest gestelde vragen voor
jou gebundeld hebben.

FAQ – Opvanggezin voor katten en/of kittens
Doelstelling?
Alle asieldieren verdienen de nodige zorg en liefde tot ze klaar zijn voor adoptie. Een aantal van deze
dieren vragen echter een rustige omgeving, een huiselijke sfeer, extra zorg… Daarom plaatsen wij deze
dieren liever in een opvanggezin waar ze de nodige zorg, rust, liefde en aandacht krijgen tot ze sterk
genoeg zijn om ter adoptie aangeboden te worden.

Wie komt in aanmerking?
Iedereen met een groot hart voor dieren die dagelijks tijd heeft om de zorg voor deze dieren op te
nemen, komt in aanmerking.

Wat verwachten we van de opvanggezinnen?
We verwachten dat je de dieren opvangt zoals het jouw eigen dieren zijn. Als het dier ziek wordt,
verwittig je de medewerker van het dierenasiel. Het kan gebeuren dat een consultatie noodzakelijk.
Deze consultatie gaat door in het kabinet van de dierenarts op het dierenasiel.

Welke begeleiding kan je verwachten en krijg je hiervoor een vergoeding?
De samenwerking en opvang gebeuren altijd op vrijwillige basis. Samen met jou, bepaalt het
dierenasiel hoeveel en welke dieren je kan opvangen en wanneer. De kosten voor speelgoed,
dierenarts, voeding, medicatie... worden door de VZW gedragen. Het materiaal blijft uiteraard ook
eigendom van de VZW. Als een dier ziek is, licht je hiervan het dierenasiel in die voor jou een afspraak
regelt bij de dierenarts.

Hoelang blijven de dieren bij het gastgezin?

De dieren blijven bij jou tot ze de leeftijd hebben of sterk genoeg zijn om geadopteerd te kunnen
worden. Het dierenasiel zal je hierover informeren. De duurtijd scheelt van dier tot dier.

Ik heb al huisdieren. Kan ik bijkomend dieren opvangen?
Als jouw huisdieren medisch in orde zijn, kan dit zeker. Sommige gastgezinnen hebben een aparte
kamer waar een bench staat en waar de kittens (al dan niet met de mamapoes) ook vrij kunnen
rondlopen. In dit geval, dient wel voldoende aandacht naar de kittens (en indien van toepassing de
mamapoes) te gaan.

Hoe vaak moet je zelf thuis zijn?

De VZW bepaalt welke dieren best bij jou gehuisvest kunnen worden. In sommige gezinnen werkt men
fulltime, terwijl in andere gezinnen altijd iemand thuis is. Het is dus zeker geen must om de hele dag
thuis te zijn. Ook in een normale situatie, moet een dier alleen thuis kunnen blijven. Is je agenda
daarentegen overvol, wacht dan misschien nog even tot je iets meer ruimte hebt.

Waar kan ik me aanmelden?

Je stuurt hiervoor altijd een e-mail naar info@dierenasielroeselare.be. Vermeld in de titel ook zeker
“sollicitatie opvanggezin”. Vergeet ook niet jouw telefoonnummer door te geven. Wij zullen je zo snel
als mogelijk contacteren voor een afspraak.

