
Gastgezin worden van Kittenopvang Moederloos: 
 

Gastgezin zijn is een hele mooie taak/baan, maar kan ook heel zwaar zijn en (veel) geld kosten.  
 
Met ruim 10 gastgezinnen vangen wij jaarlijks honderden kittens op uit soms de meest benarde 
situaties. Soms zijn ze erg ziek bij binnenkomst, maar soms hoeven ze alleen maar aan te sterken.  
 
Als wij ze eenmaal op de rit hebben zoeken wij samen met de gastgezinnen een nieuwe eigenaar 
voor ze waar we volledig een goed gevoel bij hebben. Eerst volgt de kennismaking en dan volgt 
er evt. een plaatsing. Hier worden vaste vergoedingen voor gevraagd die het gastgezin mag 
houden. Inmiddels kan het zijn dat de volgende lichting kittens alweer staan te wachten om 
opgevangen te worden.  
 
Wij vangen kittens op vanaf de geboorte tot soms wel een maand of 8. Altijd staan wij klaar om 
de verwaarloosde, gedumpte, mishandelde, verwilderde etc. kittens op te vangen. Alle 
bijkomende kosten (een uitzondering daargelaten) betaalt het gastgezin zelf. Wij merken dat de 
meeste gastgezinnen ongeveer quitte spelen onderaan de streep of iets verlies maken.  
 
Gastgezinnen zien "gastgezin zijn" als hobby en een hobby kost geld... Aan de andere kant doen 
veel van onze gastgezinnen dit werk al enige jaren en willen zij niet anders meer omdat zij zoveel 
voldoening en liefde uit het opvangen van de kittens halen! Qua kosten voor de allerkleinste, is er 
in overleg met de stichting een regel waarbij de stichting deze kosten betaald. Dit geldt alleen 
voor de moederloze kittens als een gastgezin de kosten niet kan betalen. 
 
Onze vragen aan jou: 
 
• Wat is jouw (gezins)situatie? Kinderen, getrouwd etc 
• Wat is je leeftijd en die van de gezinsleden? 
• Zou je de kosten kunnen dragen? 
• Heb je een auto tot je beschikking?  
• Heb je andere hobby’s/bezigheden waar je veel voor weg bent? 
• Wat zijn je contactgegevens en woonplaats? 
• Wat is je emailadres? 
• Heb je huisdieren en zo ja, wat voor een dieren en wat is de leeftijd? 
 
Let op: Er zijn geen foute antwoorden, wij willen je alleen graag beter leren kennen! 
 
Dit is slechts in een notendop wat het opvangen van kittens inhoudt. Het ligt echt ook aan het 
gastgezin zelf hoe zij omgaan met het opvangen van kittens. Het ene gastgezin vangt bijv. max. 4 
kittens op terwijl bij het andere gastgezin soms wel 10 kittens zitten. 
 
Mocht je gastgezin voor ons worden dan zul je "rustig" beginnen, met de makkelijkere kittens. 
Later zou je dan evt. de wat "moeilijkere" kittens ook op kunnen vangen zoals de flessenkittens. 
Je leert ontzettend veel als gastgezin. 
 
Graag ontvangen wij jouw reactie op bovenstaand verhaal en of je nog steeds enthousiast na het 
lezen ervan! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Team Kittenopvang Moederloos 
 


