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Geachte staten leden van provincie Zeeland,
Ten eerste dank ik u allen voor het lezen van mijn goed bedoelde mail.
Als voorzitter van Dierennoodhulp Flevoland is mij onder ogen gekomen dat de provincie Zeeland goedkeuring
wil gaan verlenen om (verwilderde) katten af te gaan schieten.
Persoonlijk werk ik al elf jaar met zo geheten verwilderde katten dus deze brief bestaat uit de ervaringen die ik
heb met (verwilderde) katten en tevens uit bewezen feiten.
Allereerst kan niemand vanaf afstand zien of het ook daadwerkelijk om een verwilderde kat gaat.
Hier zijn al heel wat fouten in gemaakt door jagers die denken dat van afstand te kunnen zien tevens zijn door
verkeerde beslissingen van jagers al heel wat eigenaren gedupeerd omdat hun geholpen huiskat de dupe is
geworden van aannames van jagers die vermoeden dat het om een verwilderde kat ging.
Ten tweede wat een feit is dat echte verwilderde katten in een groep leven en zodra men katten uit deze groep
verwijderd men de rangorde verstoord wat leid tot verdubbeling van de groepen verwilderde katten.
Indien men de verwilderde katten weg vangt volgens de TNR methode wat inhoud dat men de gevangen katten
steriel maakt en weer terug plaatst en dit ook jaarlijks bijhoud dat de groep kleiner word en uiteindelijk geheel
verdwijnt.
Ook word hierdoor de overlast van sproeien, vechten en kattenaids beperkt.
Dan nog een feit dat het afschieten van zogenaamde verwilderde katten onder middeleeuwse praktijken valt en
absoluut niet als diervriendelijk word beschouwd. Met als gevolg dat er weer een hoop geroep toeter op sociaal
media plaats gaat vinden door burgers en wat ook weer tegen de haren van dierenorganisaties instrijkt wat weer
leid tot acties en weerstand.
Zonde van uw tijd en energie!
Niet alles wat goedkoper lijkt is ook goedkoper. Soms lijkt een duurzame oplossing duurder omdat de basis
duurder is echter een verwilderde kat vangen steriel maken en terug plaatsen is een eenmalige handeling iedere
keer een jager inhuren en de kogels moeten betalen is op den duur echt veel duurder.
Zint eer ge begint!
Mochten er nog vragen zijn omtrent verwilderde katten en/of de TNR methode dan sta ik u graag te woord.

Met vriendelijke groet,

Voorzitter Dierennoodhulp Flevoland

P.s TNR staat voor Trap Neutralise Return
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