WAAROM
EEN STICHTING VOOR
WILDE KATACHTIGEN?

Destroyed buildings
can be rebuilt;
destroyed works
of art may possibly
be replaced by
new creations; but
every animal and
every flower which
becomes extinct is
lost forever in the
most absolute of all
death.

De naam SPOTS staat voor Save and Protect Our TreasureS (red en
bescherm onze schatten). De naam verwijst zowel naar de vlekken die
bij vele katachtigen voorkomen als naar “in de spots zetten”. Daarnaast
refereert de naam naar het Engelse woord ‘spots’ dat plaatsen betekent.
SPOTS vraagt actief aandacht voor die plaatsen op de wereld waar
daadwerkelijk iets wordt gedaan voor de bescherming van kattensoorten
in het wild. Te denken valt aan projecten die je als toerist of vrijwilliger
kunt bezoeken.
Waarom is SPOTS nodig?
Wereldwijd zijn er 36 (ons bekende) wilde
katten. Al deze katachtigen vertonen
erg veel overeenkomsten met onze
eigen huiskat die het goed doet. Met
hun wilde familieleden gaat het echter
stukken minder voortvarend! Vele wilde
kattensoorten worden met uitsterven
bedreigd, waaronder enkele iconische
dieren zoals de leeuw, tijger en cheeta.
Afname van leefgebied alsook (illegale)
handel en jacht zorgen ervoor dat het voor
vele wilde kattensoorten inmiddels vijf voor
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Volg SPOTS op:

twaalf is. Het is denkbaar dat dieren zoals
de leeuw en tijger over enkele decennia
uitgestorven zijn.
Dat het zo slecht gaat met de wilde katten
is vrij onbekend. Veel mensen weten wel
dat de tijger met uitsterven wordt bedreigd.
Maar de andere katachtigen krijgen veel
minder aandacht en tot de oprichting van
SPOTS, was er niemand in Nederland
die zich specifiek voor deze groep dieren
inzette.

HELP US TO SAVE THE WILD CATS
Wat doet SPOTS?
De doelstelling van SPOTS is de bescherming
van bedreigde, wilde katachtigen. SPOTS zet
zich in voor de in het wild levende dieren. Wij
zijn dus bezig met soortbehoud in het wild.
Wij ondersteunen geen fok- of opvangcentra.
Alhoewel de door ons ondersteunde projecten
soms dieren moeten opvangen, is het
belangrijkste doel altijd de in het wild levende
dieren. We streven uiteindelijk naar een wereld
waarin we roofdieren ook in het wild kunnen
bewonderen. Het geven van voorlichting, het
creëren van een netwerk voor diverse wilde
kattenprojecten en het werven van fondsen
voor de door ons ondersteunde projecten, zijn
belangrijke doelstellingen van onze Stichting.

Het geven van voorlichting.
Veel mensen weten niet dat het voor vele
kattensoorten vijf voor twaalf is. Wat men niet
weet, kan men ook niet veranderen. Daarom
vinden wij het geven van voorlichting belangrijk.
Enkele dingen die wij doen:

Over SPOTS

SPOTS is een jonge,
dynamische stichting met
passie! Geen club van
biologen of wetenschappers. De mensen
van SPOTS hebben een
no-nonsense mentaliteit.
Op een ludieke en actieve
wijze wordt aandacht
gevraagd voor de
problematiek van de wilde
katten.
Door ons te volgen op
social media en onze
berichten te verspreiden,
helpt u onze naamsbekendheid te vergroten.

Stichting SPOTS
L.P. van Mallandstraat 46
4754 AP Stampersgat
+31 (0)6 - 40947232
www.knuffelfarms.nl
www.stichtingspots.nl
info@stichtingspots.nl

• Wij ontwikkelen spreekbeurtmateriaal
voor basisschool leerlingen. Dit materiaal
is kosteloos op te vragen. Bewustwording
van deze generatie is essentieel voor het
voortbestaan van de wilde katten.
• Wij organiseren regelmatig ludieke acties
waarmee we media aandacht proberen te
genereren.
• Wij zijn aanwezig op evenementen, in
dierenparken en op scholen om voorlichting
te geven.
• Wij voeren een actieve lobby in de
reiswereld om aandacht te vragen voor
verantwoord toerisme. Daarnaast licht
SPOTS de consument in over knuffelfarms.
Dit zijn plaatsen waar je als toerist of
vrijwilliger in contact kunt komen met dieren
zoals leeuwen. Het verhaal dat hier
wordt verteld is dat je door deze projecten te
bezoeken, helpt aan natuurbescherming.
Dit is onjuist. Knuffelwelpen eindigen vaak
in de jachtindustrie, de canned hunting.
Wij hebben over dit onderwerp een speciale
website ontwikkeld: www.knuffelfarms.nl
• Wij benaderen actief de media om bij hen
aandacht te vragen voor de wilde katten en
hun problematiek.
• Op onze website en via social media
kanalen, geven wij actuele informatie over
alle wilde kattensoorten wereldwijd.

Financiële ondersteuning aan kleinschalige
lokale initiatieven.
SPOTS ondersteunt wereldwijd lokale initiatieven
die gericht zijn op de bescherming van wilde
katten en hun leefomgeving. SPOTS werkt
bewust samen met kleinere projecten die
nauw samenwerken met de lokale bevolking.
Veel wilde katachtigen leven namelijk buiten
beschermd gebied, op het land van boeren. Feit
is dat deze mensen hinder van roofdieren kunnen
ondervinden. Bijvoorbeeld omdat deze soms het
vee (de inkomstenbron) opeten. De organisaties
die door SPOTS ondersteund worden, helpen
de bevolking heel concreet. Bijvoorbeeld door
veekralen te bouwen voor de boeren. Hierdoor
kan het vee opgesloten worden waardoor ze
minder snel ten prooi vallen aan rondlopende
roofdieren. Ook educatie is een belangrijke pijler
voor al de door SPOTS ondersteunde projecten.
Educatie richt zich op de boeren maar ook op de
jeugd. Zij zijn immers de toekomst van morgen.
Hoe kunt u helpen?
• U kunt donateur of adoptieouder worden of
een eenmalige gift doen.
• Indien u wel eens online aankopen doet, kunt
u ervoor kiezen dat te doen via de website
ww.goededoelshop.nl. Hiermee ondersteunt u
een goed doel naar keuze en wij hopen
uiteraard dat dit SPOTS is.
• Indien u kinderen heeft, kunt u hen stimuleren
een spreekbeurt over wilde katten te geven.
Bij SPOTS is gratis spreekbeurtmateriaal op te
vragen
• U kunt op de school van uw kinderen aandacht
vragen voor Stichting SPOTS.
• Door ons te volgen op social media en
onze berichten te delen, helpt u onze naams-		
bekendheid te vergroten.
• U kunt vrijwilliger worden bij Stichting SPOTS.
Voor meer informatie over hoe u kunt helpen,
kunt u onze website bezoeken:
www.stichtingspots.nl
Stichting SPOTS is een ANBI instelling. Dat
betekent dat schenkingen aan stichting SPOTS
aftrekbaar zijn van de belasting.

