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Moeten we straatkatten voederen? 
 
Eerst en vooral een duidelijk standpunt, dit moet steeds onder controle gebeuren van mensen die weten waar ze mee 
bezig zijn. De katten worden in normale omstandigheden en landen waar men aandacht heeft voor zwerfkatten 
gemonitord en in kaart gebracht. De TNR-methode is hier belangrijk! Katten moeten indien niet geneutraliseerd 
(castratie/sterilisatie) eerst worden gevangen en de gezonde katten vervolgens terggeplaatst. (de gekende knip in het 
oor...) Ook moeten mensen er zich van bewust zijn dat de meeste katten “geen wilde katten zijn” maar slachtoffers van 
mensen die geen verantwoordelijkheid kennen of nemen. Elke eigenaar is (in België), verplicht zijn kat te castreren of 
steriliseren en we gaan in België nog een stap verder door ook de chip en vaccinatie te voorzien (verplicht) vanaf vijf 
maanden.  
 
Vervolgens zijn er instanties en mensen die ervan uitgaan dat men de zwerfkatten populatie vergroot door hen voedsel 
te geven. Daar zeggen we tegen dus: steek ze in krijgsgevangenkampen (vergelijking met mensen), dat ze moeten 
leven van het (weinige) voedsel onderling en de sterkste alleen de meeste voeding krijgt? Onlangs kregen we een 
reactie van iemand, die er duidelijk niet veel vanaf wist en die zei: als je ze geen eten heeft “they will go away”... 
 
Ze gaan niet weg meneer, ze zijn er en de schuld door wie ze er zijn is onverantwoorde mensen! Men zou al evengoed 
kunnen stellen, geef de vluchtelingen geen eten en ze zullen weggaan? Nee een humaan beleid moet ervoor zorgen 
dat de dieren (onder toezicht) voedsel krijgen, maar dat mag niet om het even wat zijn. Sommige mensen denken dat 
katten aardappelen of salade eten, katten zijn “vleeseters” dus hou daar rekening mee. In de industrie (katten voeding) , 
koopt men vaak alleen het beste vlees om aan katten te geven, wist u dat?  
 

Problematiek in Spanje... 
 
Spanjaarden hebben een heel andere cultuur op dieren dan wij mensen in het Noorden, maar politiek en cultuur daar 
doen wij als “Link tussen mens en kat” niet aan mee! We zijn ook geen katten-opvang organisatie. We zijn een 
organisatie die mensen wil leren hoe ze met katten moeten omgaan, hoe katten “anders” in elkaar zitten dan hun hond, 
dan mensen. Alleen zo denken we ooit de cultuur te kunnen wijzigen, met mondjesmaat wel te verstaan want het is nog 
niet voor morgen en overmorgen ook niet vrezen we... 
 
Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben. Mensen die katten opvangen spelen op de emotie in van 
dierenvrienden, zo bekomen ze vaak massa’s aan inkomsten, geld. Als ze hun werk goed doen kunnen ze ook elke 
euro gebruiken want katten opvangen en de (in België) wettelijke verplichtingen naleven kost geld, je zit al gauw boven 
de 100-150 en zelfs meer euro’s bij de adoptie van een asielkat. Dat zijn kosten die verantwoord zijn, dierenartsen zijn 
ook niet gratis en de kosten moeten nu éénmaal doorgerekend worden. Aangezien onze “WorldCatNonprofit.org ” zo 
niet werkt, werken we ook niet zoveel in op de tijdelijke emoties van mensen. We leven immers in een maatschappij 
waar men veel eerder aan symptoombestrijding doet dan aan “oorzaak” bestrijding, zoiets is heel duidelijk zichtbaar in 
onze Westerse geneeskunde.... 
 
Daarom dat we in Spanje geen kattenopvang kunnen opstarten, we hebben de middelen er niet voor en wat de steden 
en gemeentes betreft, die hebben een andere cultuur, een andere mening. In Spanje gaat men als volgt te werk: 
Men laat begaan en eens om de zoveel tijd ruimt men de boel gewoon op. D.w.z. men neemt alle katten op die er zijn, 
soms zet men de gezonde (op het zicht) terug maar de ziekelijke gaan gewoon naar een “dood-station”. Dit is een 
plaats waar men in Spanje liefst geheimzinnig over doet, de locatie en wat er exact met de dieren gaat gebeuren weten 
alleen insiders. Met honden gaat men ongeveer 14 dagen wachten maar als niemand komt opdagen ... We moeten hier 
geen verhaal bij maken en ook niet speculeren maar erg ethisch is het naar onze normen niet. 
 
Uiteraard is de vraag wat kunnen wij doen en is het goed of fout om wilde (verwilderde) – zwervertjes te voederen en 
onze instelling is JA! Door de katten te voorzien van “deftig” voedsel kunnen ze aansterken en minder snel ziek worden. 
Hun garantie dat ze niet in de doodskampen komen stijgt dan toch met enkele jaren. Hier in de omgeving waar wij actief 
zijn is een leeg appartementsgebouw van misschien wel 100 appartementen... De eigenaar ervan is spoorloos en het 
staat er ... De katten kunnen er naar hartenlust rondlopen en ook ongedierte pakken. En de stelling van sommige 
mensen, instanties, dat katten enkel opportunisten zijn en niet meer zouden jagen als ze voedsel bijkrijgen is totale 
onzin! Katten hebben een vast jachtinstinct in zich en dat gaat er nooit uit. Katten hebben een vaste cyclus, het zijn 
gewoontedieren, die altijd hetzelfde herhalen, daarom dat ze al zo’n 9000 jaar (waar wij van kunnen achterhalen), er in 
slagen te overleven, naast ons en met ons. De cyclus bestaat erin: > Jagen – vangen – eten – wassen – slapen en 
repeat...  Dus steeds opnieuw datzelfde. Met de kanttekening dat het vangen in de natuur zeer beperkt is en amper een 
slaagkans van 1 op 10 is vaak. Dus bijvoederen kan hier geen kwaad want anders krijg je “krijgsgevangen katten” die 
net zoals mensen in hoge nood ... desnoods elkaar verscheuren om de nodige proteïnen binnen te krijgen. 
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De boodschap is dus (van onze organisatie) bijvoederen mag maar denk eraan dat katten “echte” vleeseters zijn en 
nooit vegetariër gaan worden, daarvoor is hun darmstelsel en dus ook verteringsstelsel te kort, een kat kan men niet op 
salade en tomaten zetten, nooit!  


