"Cats are intended to teach us that not everything in
nature has a purpose.” ~ Garrison Keillor

Bekijk de webversie

Nieuwsbrief 2/2019

Op een mooie zomerdag
Op de eerste tropische zomerdag mag ik met trots weer een nieuwsbrief in elkaar knutselen.
Mooi werk, voor een mooie organisatie waar iedereen met hart en ziel zijn best doet om SAN
een open, transparante en toegankelijke organisatie te laten zijn voor iedereen die lid is.
Helaas moet ik door omstandigheden deze werkzaamheden neer gaan leggen. Het zou zo
mooi zijn als iemand van jullie dit van mij wil overnemen. Je hoeft het niet allemaal alleen te
doen en bedenken, ik kreeg van andere medewerkers vaak tips wat ze graag in de nieuwsbrief
wilden zien en wat belangrijk is om te melden vanuit SAN.
Wie o wie wil de eer van mij overnemen? graag een mail naar SAN-secretariaat@somaby.com
Het echte laatste nieuws vind je uiteraard in de Ticked , die weer elk moment op de mat kan
vallen.

25 juni 2019!
SAN verandert, dus blijf op de hoogte.
Op 25 juni om 20:00 uur houdt SAN haar
ALV (algemene leden vergadering) in de

Overlijden en rouw
"Het overlijden van een huisdier is meestal
een ingrijpende gebeurtenis. Huisdieren
maken vaak deel uit van het gezin en

Hilt te Eemnes.
Blijf op de hoogte van de richting die SAN
opgaat. En beslis mee als lid.
Agenda en bijbehorende stukken zijn na 11
juni te vinden op het besloten deel van
somaby.nl. Alleen voor leden met een
gebruikersprofiel. Nog geen profiel? vraag
het dan aan op
www.somaby.nl/SOMstartpagina.php
Wist je dat je als lid van SAN je DNA-testen
met korting kan bestellen?
Als je van plan bent te komen meldt dat dan
vooraf bij SAN-secretariaat2@somaby.com
Tot ziens op 25 juni.

nemen een eigen plaats in. Of uw dier een
natuurlijke dood sterft, overlijdt als gevolg
van ziekte of een ongeluk, of dat u gekozen
heeft voor euthanasie om hem of haar
verder lijden te besparen: in alle gevallen
kan het verlies van een dier moeilijk zijn
voor u en uw gezin.
Behalve dat u waarschijnlijk veel verdriet
hebt, zult u ook beslissingen moeten nemen
over een aantal praktische zaken. En ook
na enige tijd kan het overlijden van een
huisdier nog een grote invloed op u hebben:
veel mensen maken een rouwproces door
dat even echt en even moeilijk kan zijn als
bij het verlies van een menselijke vriend.
Dit document gaat in op drie aspecten
rondom het overlijden van een huisdier:
De praktische zaken en mogelijkheden
en hoe u die moet regelen
Rouw: welke emoties kunt u
tegenkomen, bij uzelf en bij kinderen
Wel of geen nieuw dier, en zo ja,
wanneer?" Bron: licg.nl
Lees meer over overlijden en rouw hier

Over de hele wereld pronken SomAby's op
postzegels. En terecht toch?
Uw SomAby op een postzegel?
PostNL maakt het mogelijk!!!
klik hier! Kat in het bakkie

De Juni Chipmaand begint weer!
“Chip je dier en zorg voor een goede registratie” is ook dit jaar weer de belangrijkste boodschap
van de Juni Chipmaand. De maand juni zal ook in 2019 weer helemaal in het teken staan van
het chippen en registreren van uw huisdier. Vele dierenartsenpraktijken en asielen
ondersteunen de Juni Chipmaand met speciale chipacties.
Het LICG adviseert alle kattenbezitters die hun dier nog niet hebben laten chippen dit vooral
nog vóór de vakantie te regelen. Juist in de vakantieperiode raken veel huisdieren zoek. Een
dier dat gechipt is én bij een databank geregistreerd staat, kan gemakkelijk met zijn baasje
herenigd worden.

Al gechipt? check of de gegevens in de databank nog correct zijn. Ook kan je keuze maken
welke gegevens je wilt openbaren tbv het snel terug vinden en krijgen van je huisdier.
Op de website chipjedier.nl kunt u lezen waar chipacties gehouden worden. Hier vindt u ook
links naar de verschillende databanken. Weet u niet meer waar uw huisdier geregistreerd
staat? Op chipnummer.nl kunt u het chipnummer van uw dier invoeren en ziet u meteen bij
welke databank uw huisdier bekend is. Bron LICG
meer info is te vinden hier

In de zomer Ticked
o.a.:
SomAby met Callie
Raskattenwijzer
Wijs?
Kunstspecial met Meta Dame en Claudia
Hessing
Herplaatsers
Katten in het mieuws
Kitteninfo

Katten in de zon
"Niet alleen mensen kunnen verbranden in
de zon. Ook dieren met weinig beharing of
met weinig pigment kunnen gemakkelijk
verbranden. Helemaal als de zon veel
zonkracht heeft of als de kat veel of op het
heetst van de dag buiten is. Katten
verbranden vooral vaak op de oorschelpen.
Het meeste risico lopen witte katten of
katten met veel wit in de vacht.
Als je kat te lang onbeschermd in de zon is
geweest dan raakt de huid geïrriteerd, net
als bij mensen. Er kunnen blaren en
korstjes ontstaan en ook kwaadaardige
tumoren door het verbranden van de huid
komen regelmatig voor."
Bron: kattenkenniscentrum.nl
lees verder hier

Scheidingen en huisdieren
Petlook wordt vaak gebeld over mensen die uit elkaar zijn en ruzie hebben over het eigendom
van de hond(en).
Hun eerste advies is om het belang van de dieren centraal te stellen: wie heeft de meeste
ruimte en tijd? Het instellen van een "co-ouderschap" kan ook voor een oplossing zorgen. Lukt
dit niet?
•
Het entboekje hoort juridisch bij het dier;
•
Chipregistratie is geen eigendomsbewijs;
•
Als Petlook de registratie in de databank moet wijzigen omdat de huidige eigenaar dat
niet kan, doen we dat alleen na verzoek per mail. Bron: petlook
Wetgeving: de highlights
Een chipregistratie is geen eigendomsbewijs;
Een asiel moet na 2 weken elke ongechipte hond chippen en binnen 4 weken op haar
naam registreren;
Iedereen die een hond verkoopt of weggeeft moet binnen 2 weken de registratie op
zijn/haar naam opheffen;
Iedereen die langer dan 2 weken een hond heeft moet deze op zijn/haar naam registreren;
Katten zijn nog niet verplicht gechipt en geregistreerd te worden, maar zijn in de praktijk
vaker vermist dan honden.

Katten in het

Kat Mies is 25 jaar
"Ze loopt heel rustig het pad af, terwijl haar
baasje Jur Schuur roept. 'Mies, niet te ver!'
De kat uit Ter Apelkanaal is vandaag 25 jaar
geworden en dat is uitzonderlijk oud
volgens de dierenarts." Bron: rtvnoord.nl
lees hier meer

Internetfenomeen
'Grumpy Cat' (7)
overleden
"De beroemde norse kat met de bijnaam
'Grumpy Cat' is dinsdag overleden. Dat
heeft de eigenaar van de poes, die eigenlijk
Tardar Sauce heet,
vrijdag bekendgemaakt." Bron: nu.nl
lees hier meer

SAN blijft graag up to
date
SAN is druk bezig om de ledenlijst up to
date te maken.
(Mail)adressen blijken niet meer up to date
bij SAN.
Bent u verhuisd, heeft u een (ander)
emailadres,
of zijn er andere wijzigingen in
uw gegevens, geef het door via
SAN-secretariaat@somaby.com.
Zo kunnen we u op een juiste manier blijven
bereiken.

Foto's gezocht
Voor de Ticked zoeken we altijd mooie
of schattige SomAby foto's. Heb je er
een die wat jouw betreft in aanmerking
zou kunnen komen?
Mail deze naar de SAN redactie

Oproep!!!!
Kunst met een hoofdletter K(at)
De redactie van de ticked is op zoek naar
jouw katten kunst. Graag willen we van
onze lezers weten wat ze aan kattenkunst in
huis hebben zodat we dit kunnen plaatsen
in ons blad, met onderschrift van wat het is
en eventueel met de kunstenaar erbij.
U kunt uw kunst mailen naar SANredactie@somaby.com

Extra korting op de Reaal Dier & Zorg verzekering
tijdens de kortingsactie in september
Je staat er gelukkig niet elke dag bij stil maar ook jouw hond of kat kan ziek worden of een
ongeluk krijgen. De medische kosten kunnen dan behoorlijk oplopen. Als je kiest voor een
Reaal Dier & Zorg Verzekering – De grootste ziektekostenverzekeraar voor honden en katten in
Nederland- , ben je goed voorbereid op onverwachte medische kosten. Een prettige zekerheid.
Het afsluiten van een Reaal Dier & Zorg Verzekering is in september extra aantrekkelijk tijdens
de speciale kortingsactie. Sluit een verzekering af via de banner op de website van
somaby.com of reaaldierenzorg.nl en ontvang tijdens de actieperiode van 2 september t/m 13
oktober 2019 €25 retour. Sluit je de verzekering af op dierendag? Dan krijg je nog eens €10
extra.

Verhalen gezocht
We zijn altijd op zoek naar verhalen over
jouw SomAby's. Heb jij iets geweldigs
meegemaakt met je SomAby, heb je een
hoofdstukje, paragraaf of een verhaal voor
in de Ticked (zoals over hoe de naam van
je cattery is ontstaan), dan is je verhaal
meer dan welkom via de mail van de SAN
redactie.
Maak je geen zorgen over taal en spelling,
de redactie leest het na en redigeert waar
nodig. Schroom dus niet!

Teruglezen?
Wilt u iets teruglezen
of bent u nou net
vergeten hoe die
leuke sorrelzilver uit
de lente ticked
heette???
U kunt het opzoeken
in het archief

Wij zoeken nog

steeds medewerkers!
Onderhoud SAN website
Wij zoeken iemand die het leuk vindt om alle mutaties op de SAN site te verwerken. Interesse
of meer info: Bel naar 06 215 388 50 of mail naar SAN-voorzitter@somaby.com
of SAN-secretariaat@somaby.com

Nieuwsbriefmaker
We zoeken iemand die het leuk vindt om de nieuwsbrief van SAN in elkaar te zetten. Je doet
het niet alleen en kunt rekenen op de steun van andere actieve leden. Met een beetje
speurwerk op internet en social media vind je al snel genoeg leuke teksten om je nieuwsbrief
mee te vullen zodat de leden weer een leuke nieuwbrief in de mailbox ontvangen.. Interesse of
wil je meer info? mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Showuitslagen verwerken
U zorgt er voor dat de showuitslagen van de Somali's en Abessijnen, die voor SAN worden
verzameld, correct en snel verwerkt worden voor plaatsing op de SAN site. Interesse of meer
info? mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

Advertentiemanager SAN zoekt voor haar blad Ticked een advertentiemanager…kunt u
verkopen en heeft u een leuke babbel, neem dan even contact op met Jacqueline van Kampen
via SAN-advertentie@somaby.com

Secretariaat
Houd je er van om de spin in het web te zijn? Bent administratief slim en je houdt van
gezelligheid? Dan ben je meer dan welkom om ons secretariaat te
ondersteunen!
Interesse of meer info: mail naar SAN-secretariaat@somaby.com

SAN facebook

SAN website

Deze e-mail is verstuurd aan paul@doelbewust-ict.nl. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt
ontvangen, kunt u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u SANnieuwsbrief@somaby.com toe aan uw adresboek.

