Ook actief in uw wijk!
Kat uit de Gracht helpt én houdt katten op het droge
In veel waterrijke wijken in Nederland verdrinken katten na een val in het water.
Katten kúnnen zwemmen, maar eruit klimmen lukt niet. In Leiden werd door
bewoners in 2009 ‘Wijkinitiatief Kat uit de Gracht’ (KUG) opgericht, om dit te
proberen te voorkomen. KUG werkt met een eigen succesformule: meldingen
verzamelen, voorlichting geven aan eigenaren en zo nodig door redmiddelen, zoals kattenklimtouwen en drijvende eilanden, (in goed overleg met de instanties)
op de gevaarlijkste plekken te plaatsen (z.o.z.).

KUG is landelijk actief - ook bij u in de wijk!
•
•
•

Ook in uw wijk raken regelmatig katten te water.
Diverse eigenaars hebben dit bij KUG gemeld en
zijn in uw buurt een lokaal wijkinitiatief begonnen
om dit zo veel mogelijk te voorkómen.
Ze proberen d.m.v. de KUG-formule kattenverdrinkingen te minimaliseren. In uw wijk door te
werken met o.a. reddingsmiddelen.

De KUG-formule werkt!
•
•
•

Er zijn inmiddels ruim zestig katten levend uit de
Leidse grachten gekomen. De helft hiervan is door
alerte omstanders gered!
KUG is al uitgebreid naar zo’n twintig steden.
Bovendien zijn er beduidend minder katten te
water geraakt dan vóór het bestaan van KUG.

Wij werken in goed overleg samen
•
•
•
•
•

KUG is geen stichting en heeft geen commercieel doel of winstoogmerk.
Voor advies op maat wordt slechts een kostendekkend tarief gerekend.
We werken samen met bewoners en instanties om kattenverdrinkingen in het
hele land te minimaliseren.
De vrijwilligers delen hun kennis via de website graag met anderen.
Sponsoring en donaties (ook in natura) zijn zeer welkom, om de nieuwe lokale
afdeling op pootjes te helpen zetten. Doneren kan via www.katuitdegracht.nl
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Ook actief in uw wijk!
Hoe kunt u in úw wijk helpen?
Raken er in uw buurt ook regelmatig katten te water, en wilt u hier iets aan doen?
Op www.katuitdegracht.nl vindt u veel informatie, o.a.:
•

•
•

•

Maak altijd melding van een ‘natte kat’ (overleden of
net op tijd gered) op onze website, zie de meldingspagina. Het maakt niet uit hoe lang geleden dit is.
Bekijk op de pagina oorzaken en oplossingen hoe u
katten uit de gracht kunt houden.
Houd buiten een oogje in het zeil en onderneem zelf actie
als u een zwemmende kat ziet. Richtlijnen vindt u op de
pagina ‘Help! een zwemmende kat!’.
U kunt veilig en snel een donatie aan uw lokale
KUG-werkgroep doen via de website.

Tips: Hoe houd ik katten uit de gracht?
•
•
•
•
•
•

Bij harde wind, onweer, ijzel, ijs en kroos op de gracht
houdt u huisdieren binnen en/of extra in de gaten.
Drinkt de kat graag uit de gracht? Zet een bakje water
neer op de kant!
Doe uw kat ’s avonds een verlicht Beeztees kattenbandje
om, verkrijgbaar bij Eddy Bon Dierenshop (Vollersgracht).
Ogen op steeltjes en alert zijn werkt!
Volg de reddingsacties en krijg tips en
weerwaarschuwingen via Twitter!
Nog veel meer tips staan op de website.

Meer informatie en folders

Contact

De KUG-website is zeer uitgebreid.
Er is een groot aantal folders te downloaden, voor zowel bewoners, instanties als dierenambulances. Iedere
KUG-wijk heeft een eigen subpagina
met gedetailleerde informatie. KUG is
per e-mail uitstekend bereikbaar.

www.katuitdegracht.nl
info@katuitdegracht.nl
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