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Kat uit de Gracht helpt katten op het droge
In veel waterrijke wijken in Nederland verdrinken katten na een val
in het water. Buurtbewoners van de Havenwijk in Leiden richtten in
mei 2009 ‘Kat uit de Gracht’ (KUG) op om dit in hun wijk te
voorkomen.
KUG
bedacht
de
kattenklimtouwen:
stevige
scheepstouwen die in fraaie bogen langs de kant hangen en
waarlangs katten op de kant kunnen klimmen.
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Deze aanpak werkt!
Anderhalf jaar na de start zijn er al elf
Leidse katten gezien die een nat pak
hebben overleefd, door met behulp van een
touw uit de gracht te klimmen. Maar KUG
wil liever voorkómen dat katten te water
raken. Daarom geven we via de website en
de media ook voorlichting over de risico’s
van het wonen aan de waterkant.
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Eigen initiatief
Heeft u in uw wijk of stad ook ervaring
met katten die vaak te water raken of
zelfs verdrinken, en wilt u hier iets aan
doen? Bent u misschien al aan de slag
gegaan met kattentrapjes, vlotjes of
reddingsboeien? Daar zijn gemeenten
vaak niet zo blij mee, ze halen ze tot
grote frustratie van bewoners zelfs vaak
weg!
Kattenklimtouwen zijn daarentegen een sierlijke en praktische
oplossing, waarmee in Leiden al prima resultaten zijn geboekt.
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Toestemming
In Leiden verleenden de gemeente en het Hoogheemraadschap van
Rijnland toestemming voor het ophangen van de touwen. Het is
echter wel zo, dat in iedere gemeente andere regels gelden. Vraag
daarom altijd eerst om toestemming!
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KUG in uw stad?
Wilt u uw eigen woonomgeving
ook
veiliger
maken voor katten?
In Leiden hebben we door
de
uitstekende
samenwerking met instanties en
touwsponsors
inmiddels
veel ervaring opgedaan.
We helpen u graag met
informatie en tips. Kijk daarvoor eens op de speciale pagina op
www.katuitdegracht.nl: Zelf aan de slag.
Let op: in steeds meer steden is al een lokale KUG actief!
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Wie zijn wij?
Kat uit de Gracht werkt met
vrijwilligers
en
heeft
geen
commercieel doel.
Door sponsoring en donaties in
natura zijn we in staat om vanuit
Leiden
elders
in
Nederland
initiatieven te steunen om katten
voor
een
verdrinkingsdood
te
behoeden. We zijn goed bereikbaar
per e-mail.
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Folders
Vanaf de website zijn verschillende
folders te downloaden, voor zowel
bewoners als instanties.
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Meer informatie (ook voor extra
folders) www.katuitdegracht.nl
info@katuitdegracht.nl
Postadres:
Kijfgracht 12, 2312 RZ Leiden
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