
Vedias Info 3 - 201528 special

V
et

er
in

ai
re

 In
fo

rm
at

ie

De vrijwilligers bij deze sti chti ng willen het 
huisdier helpen door de eigenaar fi nancieel 
te helpen bij onverwachte, acute situati es. 
Door samen met de dierenarts en betrokken 
dierenhulpverleners te kijken wat mogelijk 

en noodzakelijk is, te bemiddelen en fi nancieel bij te
dragen aan de behandeling. Zo kan het huisdier weer naar 
zijn oude, vertrouwde adres terugkeren. Een plaats waar hij 
een belangrijke plek inneemt in het gezin, waar het afl eiding 
en liefde geeft  in de vaak toch al moeilijke situati e waar zo’n 
gezin in zit.

Onder het bestaansminimum
Quidem Carus helpt mensen die onder het bestaansmi-
nimum leven. Bijvoorbeeld mensen in de schuldhulpver-
lening of die een beroep doen op de voedselbank. Maar 
ook ouderen die van alleen een AOW of een krap pensioen 
moeten rondkomen of een zelfstandige die al even geen 
opdrachten en daardoor geen inkomen meer heeft . Na een 
inkomenscheck kan de sti chti ng vanuit het beschikbare fonds 
(een deel van) de rekening rechtstreeks aan de dierenarts 
voldoen. De meeste dierenartsen schrappen zelf ook wat 
kostenposten van de rekening of hebben een eigen potje 
om minima in dit soort situati es tegemoet te komen. In de 
basiszorg voor het huisdier moet wel zijn voorzien door de 
eigenaar zoals voeding, vaccinati es en jaarlijkse controles. 

Geholpen huisdieren
Zo heeft  de sti chti ng in het afgelopen jaar bijvoorbeeld een 
jonge rott weiler geholpen met een baarmoederontsteking. 
Het baasje komt via de voedselbank in contact met een col-
lega dierenwelzijnsorganisati e die haar doorverwijst naar 
Quidem Carus. Via een samenspel met een aantal andere 
dierenwelzijnorganisati es in het netwerk van de sti chti ng 
werd het mogelijk dat de operati e ti jdig uitgevoerd kon 
worden en dat de rekening werd gewaarborgd. De rott weiler 
werd succesvol geopereerd. De eigenaresse was dolblij. Ze 
kunnen nu weer lekker samen wandelingen gaan maken. 

Eind 2014 kwam een vraag binnen via een maatschappelijk 
medewerker van een meisje dat uit een relati e van misbruik 
en inti midati e was gevlucht. Het enige dat ze mee kon nemen 
was haar hond. Ze had verder niets meer. De hond is haar 
alles, haar steun en toeverlaat. Alleen groeien er ooghaartjes 
aan de binnenkant van het ooglid van de hond waardoor de 
oogbal beschadigd raakt en ontstoken is. De hond heeft  erg 
veel pijn. Hij kan het oog niet meer openen. Hij moet zo snel 
mogelijk geopereerd worden om erger te voorkomen. 

Door hulp vanuit de crowdfunding-acti e die Quidem Carus 
desti jds was gestart via het platf orm ‘Voor je buurt’, een 
bijdrage van verschillende collega dierenwelzijnsorganisati es 
kon de hond worden geopereerd. De dierenarts maakte een 
speciale prijs voor de operati e. De hond kon met Kerst weer 
bij zijn bazin zijn. De hulp die we hiermee kunnen bieden, 
voor het huisdier en de eigenaar, is zeer persoonlijk tot
onbeschrijfelijk. 

Maar nog veel meer huisdieren konden we helpen in de
afgelopen twee jaar: een Noorse boskat waarbij tanden 
moesten worden getrokken, een kat met een oogontsteking 
en een hondje met blaasstenen, een hond met een scheur 
in een kruisband, ze werden mede geholpen door Quidem 
Carus. Ze konden na de operati e of behandeling weer terug 
naar hun eigen huis. Terug naar hun eigen, veilige omgeving, 
naar het gezin dat van ze houdt en uitziet naar hun terugkeer 
voor een verder herstel.

Komen dit soort situati es bij u in de dierenartsprakti jk voor? 
Samen kunnen we kijken hoe we minima-huisdieren kunnen 
helpen die acute, niet-voorziene behandelingen of operati es 
nodig hebben. De klant, of uzelf, kan contact opnemen met 
de sti chti ng via aanvraag@quidemcarus.nl. Voor telefonisch 
overleg vindt u het telefoonnummer op onze website: www.
quidemcarus.nl/contact. Let wel: wij kunnen alleen cases in 
behandeling nemen als wij de inkomensgegevens en identi -
teitsbewijs van de huisdiereigenaar ontvangen. Bovendien is 
een bijdrage op voorhand nooit gegarandeerd.

Quidem Carus biedt financiële hulp voor minima-huisdieren

Dierenartspraktijken krijgen regelmatig te maken met huisdiereigenaren die het geld niet heb-
ben om hun huisdier te laten behandelen bij ouderdom, aanrijdingen of ziektes. Gemeentes 
hebben daar geen potjes voor. Zorg voor minima blijft vaak bij hulp voor mensen, niet voor 
huisdieren. Het gevolg is dat huisdieren blijven lopen met pijn, worden afgestaan of geëutha-
naseerd. Dat zijn situaties waarbij Stichting Waarborgfonds Quidem Carus de eigenaar helpt 
de juiste keuzes te maken, voor het dier. 
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Pas na screening van de gegevens kan er een bijdrage toege-
zegd worden. Verantwoordelijkheid voor en verzorging van 
het huisdier door de betrokken eigenaar blijft  alti jd hoog in 
het vaandel staan.

Fondsen
Quidem Carus werft  haar fondsen vooral bij sociale sti chti n-
gen en vermogensfondsen. Zo is Quidem Carus benefi ciant 
van Sti chti ng DierenLot, welke onder andere hulpmaterialen, 
operati es en de inzet van inmiddels 85 dierenambulances 
mogelijk maakt. Zij staan volledig achter het doel van de 
sti chti ng. Inmiddels heeft  de sti chti ng zich al twee keer 
gepresenteerd op de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpver-
leners, georganiseerd door Sti chti ng DierenLot. Maar ook 
de eerste donateurs en dierenartsen hebben zich aan de 
sti chti ng verbonden en steunen de sti chti ng fi nancieel of via 
hun kennis en experti se.

Vrijwilligers
Quidem Carus werkt volledig met vrijwilligers. Gezien de 
toenemende landelijke bekendheid, zal het team worden 
uitgebreid om de binnengekomen hulpaanvragen (cases) te 
behandelen, acti es op te zett en, op beurzen en evenemen-
ten te staan, de communicati e te verzorgen enz. Wij zijn op 
zoek naar gemoti veerde vrijwilligers. Ook zoeken wij nog een 
secretaris die bij voorkeur dierenarts-ervaring heeft  (als as-
sistent of dierenarts). Heeft  u interesse of kent u iemand uit 
de regio Utrecht die ons zou willen helpen? Mail de gegevens 
van u of die persoon dan naar communicati e@quidemcarus.
nl.

Hulp is nodig
Om het werk voort te kunnen zett en is fi nanciële hulp hard 
nodig. Uw donati e wordt gebruikt om mensen te helpen die 
onverwachte dierenartskosten niet kunnen betalen. Om die 
huisdieren te helpen die anders blijven lopen met hun klach-
ten, worden afgestaan of geëuthanaseerd. Alleen omdat zij 
de pech hebben bij een gezin te wonen die zo’n behandeling 
(eenmalig) niet kan betalen. Wij willen hen samen houden. 

Helpt u ons? Start een acti e in overleg met ons of maak een 
bijdrage over op IBAN NL61TRIO0197706959 t.n.v. Sti chti ng 
Quidem Carus, Utrecht o.v.v. donati e, uw e-mailadres of prak-
ti jkadres. Zo kunnen wij u laten weten welke gezelschapsdie-
ren weer gezond zijn geworden, dankzij uw bijdrage. Quidem 
Carus heeft  de ANBI-status. Uw donati es zijn daarmee aft rek-
baar van de belasti ng.

Helpt u mee onze naamsbekendheid te vergroten?
Als dierenartsassistent staat u rechtstreeks in contact met de 
klanten en heeft  u een informerende rol over de mogelijkheden 
die een eigenaar heeft  om het zieke dier goede vooruitzichten 
te bieden. Onze sti chti ng heeft  een fl yer met.informati e over 
het doel van ons fonds. U kunt de fl yers kosteloos bestellen via 
een e-mail naar communicati e@quidemcarus.nl. Wij stellen 
het ook op prijs als u ons fonds kunt promoten via bijvoorbeeld 
Facebook of uw eigen nieuwsbrief. Voorbeeldteksten, logo en 
foto’s kunt u bij ons aanvragen.
We vinden het leuk als u ons laat weten dat we via uw media 
zijn toegevoegd, dan kunnen wij dit verbinden aan onze 
pagina facebook.com/QuidemCarus. Of als u en uw team op 
enig andere manier kunt bijdragen aan onze doelstellingen, 
mail uw gegevens en uw ideeën dan naar
communicati e@quidemcarus.nl. Want samen staan we voor 
een verantwoord huisdierenbezit en het gezondheidsherstel 
van ook de ‘onfortuinlijke’ huisdieren. 

Het belang van huisdieren.
Quidem Carus is Lati jn dat vrijelijk vertaald staat voor 
‘hetgeen daadwerkelijk dierbaar is’. Hierin zit een erkenning 
voor de bijzondere bijdrage van gezelschapsdieren aan het 
welbevinden van mensen. Ons fonds probeert hun unieke 
band samen te beschermen.

Quidem Carus biedt financiële hulp voor minima-huisdieren

Wilt u op de hoogte blijven van ons werk?
Schrijft  u zich dan in voor onze e-mailnieuwsbrief op
www.quidemcarus.nl/nieuws.
Of like onze facebookpagina: www.facebook.com/quidemcarus 
of volg onze twitt erberichten via @quidemcarus.
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