
Stad Gent beloont Gentenaars die kat laten
steriliseren of castreren met uniek kattenhuisje

Wist u dat een kattenpaar op een jaar tijd 40 nieuwe katten kan voortbrengen? Op
Werelddierendag start de Stad Gent daarom de nieuwe campagne ‘Kweekt uw kat
NOG als een konijn? Vermijd dierenleed en steriliseer’. De campagne moet
Gentenaars aanzetten hun kat te laten steriliseren. Wie tussen 4 oktober en 31
december 2017 zijn kat onvruchtbaar laat maken bij een Gentse dierenarts, kan een
‘echte Gentsche katte’-kattenhuisje afhalen bij de stadswinkel.

Jaarlijks 2.200 katten in Gentse dierenasielen

Naar schatting leven er in Gent 46.000 huiskatten. Een kattenkoppel kan op een jaar tijd
voor 40 katten zorgen en op vijf jaar tijd voor maar liefst 5.000 nakomelingen. Het is dus
broodnodig dat mensen hierover worden geïnformeerd en hun huiskat laten
steriliseren/castreren.



Vorig jaar belandden er ongeveer 2.200 katten in de Gentse asielen en dat is te veel.
Steriliseren en castreren maakt uw kat rustiger en aanhankelijker, waardoor ze minder
kans loopt op besmetting met allerlei ziektes. Sterilisatie bij kattinnen verkleint ook de
kans op melkklierkanker. Bovendien is sterilisatie (en ook registratie) sinds 1 september
2014 wettelijk verplicht bij katten die van eigenaar veranderen.

Ludieke campagne voor ‘echte Gentsche katten’

Met de ludieke campagne ‘Kweekt uw kat NOG als een konijn? Vermijd dierenleed en
steriliseer’ wil de Stad Gent Gentenaars aanzetten om hun verantwoordelijkheid op te
nemen en hun huiskat te laten castreren of steriliseren. De ‘nog’ in de slogan verwijst
naar de campagne van vorig jaar, ‘Kweekt uw kat ook als een konijn’. Daarbij lieten 209
katteneigenaars tussen oktober en december hun kat onvruchtbaar maken waardoor
naar schatting 3.700 kittens minder ter wereld kwamen op een jaar tijd.

Om ook dit jaar Gentenaars te overtuigen die belangrijke stap te zetten, organiseert de
Stad Gent een campagne met een uniek cadeau : een ‘echte Gentsche katte’-
kattenhuisje. Iedereen die zijn kat tussen 4 oktober en 31 december 2017 bij een Gentse
dierenarts onvruchtbaar laat maken, zal na de ingreep een formulier krijgen.

Elke Gentse dierenarts doet mee

De stad Gent bezorgde de formulieren aan alle Gentse dierenartsen, u hoeft dit dus zelf
niet mee te nemen. Met het ingevulde formulier kan het cadeau afgehaald worden bij de
Stadswinkel en dat zolang de voorraad strekt.

http://persruimte.stad.gent/images/259111


OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Wie nog geen dierenarts heeft, kan er een vinden op de kaart op de website van Stad
Gent. Wie een laag inkomen heeft, kan aan een verminderd tarief terecht bij het
dierendispensarium in de Dampoortstraat 39 in Gent en heeft ook recht op een
kattenhuisje. Meer info op de website van het dierendispensarium.

De Stad Gent wil de Gentse dierenartsen alvast bedanken voor hun ondersteuning van
de campagne. Voor het melden van zwerfkatten kan u steeds terecht bij het Eco-
Werkhuis, e-mail ecowerkhuis@stad.gent of via het nummer 09 235 22 50.

Informatie
Gert Verschooten, Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu, tel. 09 266 79 53, e-mail
gert.verschooten@stad.gent of toezicht@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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