SARAH, ONZE MASCOTTE.
Door JJM Spolet

Beleid
Een nieuwe en frisse wind waait er binnen onze stichting. Een nieuw
beleid met enkele nieuwe bestuurders welke nog sterker de nadruk
willen leggen op het leed van vele dieren en de vaak kansloze
positie waar deze zich vaak in bevinden. Vaak werd het beeld gewekt
dat de stichting hoofdzakelijk voor katten in het leven was geroepen
en met name deze groep met dieren steunde en hulp bood. De
stichting heeft zich echter in alle jaren van haar bestaan ingezet
voor alle dieren welke ons pad kruisten en hulp en steun nodig
hadden. Met name als het gaat om de opvang van dieren die elders
geen hulp krijgen of toekomst hebben, helpen wij met hulp van
andere partijen een onderkomen te bieden voor een betere
toekomst. Zo hebben wij al veel dieren geholpen naar een beter en
gelukkig leven..

ONTSTAAN VAN ONS LOGO
Zoals u heeft gezien is ons logo veranderd. Dit logo staat voor
een absoluut kansloos dier. Ons logo is het kopje van Sarah,
een Noorse boskat.
Het verhaal is simpel! Ik heb Sarah gevonden op een
zondagochtend in juni 2007 toen ik ging hardlopen. Juist op die
dag overkwam mij het niet eerder beleefde gevoel om maar
eens niet te gaan sporten, maar via een wat kortere route naar
huis te gaan. En daar lag ze tussen de braamstruiken. Toen ik
dichterbij kwam zag ik een hoopje ellende een poging
ondernemen te vluchten op de helling. Na twee stappen kwam
ze weer naar beneden rollen. Ik zag een kat liggen welke op
sterven lag en ondanks dat toch nog de kracht probeerde op te
brengen haar kleine lijfje te redden.

Ons werk
We spreken over alles wat we algemeen buiten tegenkomen als
Kraaien, Kauwtjes, Eksters, Hout en Postduiven. Merels, Meeuwen,
Eenden en Meerkoeten. Maar ook Egels, Roerdomp, Buizerd en
Torenvalk,. Muskus eenden, Halsbandparkieten, Uilen. Natuurlijk ook
het redden van verwaarloosde en mishandelde dieren als Konijnen,
Cavia’s, Parkieten en Papegaaien. Onze stichting maakt geen
onderscheid in diersoort en hecht waarde aan elk leven! Wij bezitten
helaas niet over een vergunning om dieren uit het wild op te nemen,
waardoor wij verplicht zijn deze dieren aan daartoe bevoegde
instellingen over te dragen. De stichting heeft als doel om dieren te
helpen indien deze medische en of voedselhulp nodig hebben, maar
verwacht indien haalbaar een bijdrage van verzorgers. Als de verzorger
financieel niet in staat is om bij te dragen aan het welzijn van het dier,
hebben wij een fonds om toch hulp te kunnen bieden.

Onze Sarah

Ik pakte haar voorzichtig in haar nekvel en hield haar op veilige afstand van mijn gezicht. Dat bleek dus niet nodig. In mijn hand had
ik een poes welke echt vel over been was en terwijl ik haar naar een veilig oord bracht spinde. Dat was voor mij de rede om haar
tegen me aan te houden en snel naar huis te gaan om te redden wat er nog te redden viel. Mij bekroop het gevoel van onmacht.
Sarah lag op sterven! Eenmaal thuisgekomen werd Sarah gelijk ondergebracht in een veilige ruimte, omdat je eenvoudigweg niet
weet wat er met het dier aan de hand is.. We vreesde dat dit dier zou sterven, omdat het direct tegen de vlakte ging en geen enkel
teken van kracht gaf.
Maar er gebeurde een wonder! In het absolute besef dat ze zou sterven, hebben we als in elke situatie water en eten gegeven.
Sarah schoot met haar laatste krachten op het eten af, nam drie happen en viel weer om vanwege de zwakte. We waren uit het veld
geslagen en besefte dat het een zwaar uitgehongerd dier ging in een periode dat water en voedsel overvloedig aanwezig waren.
Een huiskat! In de steek gelaten! Een dier dat lag dood te gaan en tot vandaag absoluut laat blijken dat ze weet wat er gebeurd is
en dankbaarheid toont, zoals alleen een dier dat kan. Het herstel van Sarah heeft ruim een jaar geduurd en ook onze dierenarts
heeft zich ingezet voor het leven van deze kat. Na de strijd om te overleven hebben we besloten dat Sarah het symbool van de
stichting zal zijn.
Sarah is nu een gezonde Noorse boskat (poes). Tja in de oudheid trokken deze katten op met de Vikingen, maar die taak heeft
Sarah niet meegekregen. Ik ben stapelgek op dit dier, zoals ik van alle dieren houd, maar voor mij is ze het nieuwe symbool van de
stichting. Ik hoop dat u ons zult blijven steunen, omdat er zoveel meer dieren zijn, in dezelfde kansloze positie als onze Sarah!

