
Bemiddeling Stichting Katimo 

Stichting Katimo biedt al jaren lang hulp 

aan moederloze (zoog)kittens, dakloze 

moederpoezen en zwerfkatten. Door jarenlange 

ervaring, kennis en met een uitgebreid netwerk 

is Stichting Katimo de aangewezen partij om 

te bemiddelen als het gaat om crisis- of acute 

opvang voor katten. Tevens bieden wij senior 

katten de mogelijkheid van hun oude dag te 

genieten in een sfeervolle omgeving. 

Crisis bemiddeling

crisisopvang
huisvesting voor uw kat tijdens opname, 

revalidatie, verhuizing of voor lange periode

Contact

Bezoekadres

Spikkerweg 156

6042 KS Roermond

M 06 - 46 59 44 40

E stichtingkatimo@gmail.com

I www.katimo.nl

huisvesting voor uw senior kat?
informeer naar de mogelijkheden



Crisis- en senior kattenoPvang
een iniTiaTief Van STiChTing kaTimo roermond

Opvang en zorg voor onbepaalde tijd
Soms doen er zich situaties voor waardoor het niet 

mogelijk is zelf uw kat te blijven verzorgen, dit kan door 

allerlei verschillende redenen voorkomen. Wij bieden u 

de helpende hand en dragen de zorg voor uw kat, ook bij 

gevallen waarbij het niet duidelijk is wat de duur zal zijn van 

opvangperiode. 

Directe huisvesting bij crisis en nood
Bij onverwachte en acute gevallen kan er zeer snel 

gehandeld worden. Er wordt een passende oplossing 

gezocht om uw kat zo snel mogelijk en stressvrij van 

onderdak en zorg te voorzien. Alle nodige informatie wordt 

besproken en uitgewisseld met personen en/of instanties 

welke betrokken zijn bij uw situatie. 

Bezoek en contact houden
Er is niets fi jners dan uw maatje dichtbij te hebben in 

situaties waarin u wel wat steun kunt gebruiken.  Daarom 

vinden wij het belangrijk dat u (als de situatie het toelaat) in 

contact kan blijven met uw geliefde kat.

Tijdens de opvangperiode kunt u op afspraak uw kat komen 

bezoeken, en samen wat tijd door te brengen.

Informatie en gegevens
Bij (crisis)opvang is het van belang de juiste en 

noodzakelijke informatie te ontvangen.   

 Gegevens eigenaar en/of contactpersoon

 (Medische) gegevens kat

 Verblijfadres eigenaar

 Betrokken instelling en/of instanties

 Financieel verantwoordelijk persoon, instantie 

 en/of instelling

voor meer informatie: www.katimo.nl

KATIMO CRISISBEMIDDELING
Tijdens opname, revalidatie, verhuizing of afwezigheid voor langere periode


