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Beste mevrouw, meneer, 
 
U bent door één van de vrijwilligers, donateurs of adoptieouders van Stichting SPOTS 
benaderd om u op de hoogte te brengen van de educatiemogelijkheden die Stichting 
SPOTS aanbiedt.  
 
Met de wilde familieleden van onze huiskat gaat het niet zo best.  Toch is het weinig 
bekend bij de meeste mensen dat veel wilde katachtigen zoals de leeuw en cheeta, met 
uitsterven worden bedreigd. Stichting SPOTS probeert dit onder de aandacht te 
brengen.  Het geven van voorlichting  is daarom een belangrijk onderdeel van onze 
doelstellingen.  
 
Scholen zijn voor ons een belangrijk medium immers, kinderen zijn de toekomst.  
SPOTS biedt u als school of leerkracht de volgende mogelijkheden:  

 Scholen kunnen kosteloos lespakketten aanvragen over de cheeta 
(jachtluipaard), leeuw en luipaard. Deze kant en klare pakketten worden 
begeleidt met een PowerPoint-presentatie en opdrachten. Dit pakket is dus 
uitstekend door de leraren zelf te gebruiken en kan eveneens als basis gelden 
voor een mogelijke themaweek over katachtigen. Het spreekbeurtmateriaal is 
beschikbaar via onze website: Spreekbeurten katachtigen. 

 Scholen kunnen ook een vrijwilliger van SPOTS uitnodigen om les te geven. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden; het enige wat wij vragen is een vergoeding van 
de gemaakte reiskosten.  

 Wij willen graag kinderen motiveren hun spreekbeurt te houden over de 
exotische familieleden van hun huiskat. Kinderen kunnen via onze website op 
bovengenoemde pagina gratis informatie opvragen over één van de wilde 
katten.  

 Veel scholen komen in actie voor een ‘goed doel’. Waarom niet in actie komen 
voor de wilde katachtigen? Met het opgehaalde geld kan een klas of school een 
wilde kat adopteren, een veekraal bouwen voor boeren in Afrika, een wilde kat 
voorzien van een GPS radiocollar etc.  

 
Mocht u interesse hebben in onze lespakketten of graag zien dat iemand van SPOTS bij 
u langskomt om te vertellen over de wilde katten, neem dan contact met mij op via het 
contactformulier op onze website www.stichtingspots.nl, via info@stichtingspots.nl of 
telefonisch 06-4094 7232. Bij mij kunt u ook terecht met andere vragen.  
 
Met vriendelijke groet, 

Simone Eckhardt,  
directeur Stichting SPOTS 
 

 

 

 

 

 

http://justincasewebspace.nl/fox/kids-corner/spreekbeurten-katachtigen/
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