Onze organisatie
Kat Zoekt Thuis wil zoveel mogelijk achtergelaten katten een nieuwe thuis bezorgen. We
werken hiervoor met opvanggezinnen zodat de katten in een huiselijke sfeer op krachten
kunnen komen vooraleer ze naar hun nieuwe thuis vertrekken. We spitsen ons toe op regio
Gent en Brugge en kunnen in beide steden steeds nieuwe opvanggezinnen gebruiken om nog
meer katten te kunnen helpen.

Je functie
Kat Zoekt Thuis wil zoveel mogelijk achtergelaten katten een nieuwe thuis bezorgen. We
werken hiervoor 
Heel vaak krijgen we meldingen van poezen die ergens buiten zwerven, vaak
zijn de melders niet in staat de poezen zelf te vangen omdat ze het materiaal niet hebben of de
kennis niet hebben. We schakelen dan mensen in om met een vangkooi ter plekke te gaan en
de poes vervolgens naar de dierenarts of een opvanggezin te brengen als de vangactie
succesvol was. ALs coördinator zorg je ervoor dat een melding van een te vangen poes zo snel
mogelijk opgevolgd wordt zodanig dat de katten in kwestie zo snel mogelijk uit een onveilige
omgeving weg zijn en de nodig hulp kunnen krijgen.

Taken
●
●
●
●
●

lijsten van dierenartsen zoeken in de streken waar we te werk gaan
dierenartsen bellen en vragen of ze interesse hebben om samen te werken met Kat
Zoekt Thuis.
afspraken met de dierenarts mondeling (telefoon, of in persoon) en daarna per mail
vastleggen
nieuwe dierenartsen opnemen in onze lijst
opvanggezinnen op de hoogte brengen via mail of fb wanneer er een nieuwe dierenarts
is waar we naartoe kunnen gaan

Je profiel
∙ je kiest bewust voor een vrijwilligersjob en kan 1 tot 3u per week vrijmaken
∙ je staat achter de missie van Kat Zoekt Thuis

∙ je bent goed met mensen en bent aangenaam in de omgang

∙ je kan zelfstandig werken én goed samenwerken met anderen (vooral dan via mail en

telefoon)

∙ je bent gestructureerd en kan overweg met email, google docs,...

.
.
.

je beschikt over eigen vervoer en kan je verplaatsen naar de dierenartsen die willen
samenwerken (waarschijnlijk in eerste instantie regio Gent)
je bent in het bezit van een eigen pc
vertrouwd zijn met de werking van Kat Zoekt Thuis is een pluspunt maar geen voorwaarde

Ons aanbod
∙ d
e kans om iets te betekenen voor katten in nood

∙ d
eel uit maken van een groep enthousiaste en gepassioneerde vrijwilligers in een groeiende

organisatie

Solliciteren?
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Melanie Jaecques via i
nfo@katzoektthuis.be
Solliciteren doe je door je motivatiebrief en CV te mailen naar 
info@katzoektthuis.be
.

