Beste mensen,
In 2010 zijn wij voortvarend gestart met de Siberische Katten Stichting On Behalf of the Siberian Cats.
Ieder begin is moeilijk maar we hebben veel bereikt in deze afgelopen jaren. De doelstelling die wij
ons gesteld hebben was om het ras niet zo zeer te verbeteren dan wel om de kennis en de
bereidheid te vergroten tot het behouden van het ras zoals deze eeuwen geleden is ontstaan en is
omschreven in de rasstandaard. En tevens het ras zo gezond mogelijk te houden wat dus inhoudt om
de kennis te vergroten op het gebied van de gezondheid dus bijv. het testen op ziekten. Ook de
stamboomkennis en de genenspreiding zijn hierin zeer belangrijk. Bijvoorbeeld inteelt wil niet direct
zeggen dat het fout is maar wel dat je hierin zeer gedegen moet weten wat je doet. Het fokken met
foundationlijnen brengt meer met zich mee dan alleen een kat uit het bos plukken en is dus alleen
weggelegd voor fokkers die grote kennis hebben op dit gebied. Een kater zeer veelvuldig inzetten kan
kwaad doen aan de genenspreiding. Dit om maar even te illustreren wat ik belangrijk vind om als
kennis uit te dragen. Ik denk dat wij hierin ten dele geslaagd zijn. Meerdere fokkers zijn gaan testen
op bijv. HCM, PKD, FIV/FeLV, ook zijn meerderen gaan werken met een contract voor zowel
kittenkopers dan wel voor fokkers, en ook het chippen van katten en kittens is toegenomen. Spijtig
genoeg hebben wij hierin niet iedereen kunnen bereiken en kunnen overtuigen van de
belangrijkheid van onze boodschap. De saamhorigheid tussen de fokkers is wat toegenomen echter
niet zoveel als ik gehoopt had. Ook de kittenkopers zijn aan bod geweest. Wij hebben hierin grotere
kennis geprobeerd te brengen voor potentiële kittenkopers en konden zo richtlijnen geven wat
belangrijke zaken waren bijvoorbeeld de kattenallergie en waar te letten bij het bezoek aan een
cattery voor een zo gezond en zo verantwoord mogelijk gefokt kitten.
In de afgelopen jaren heb ik te maken gekregen met meerdere gezondheidsproblemen,
ziekenhuisopnames en operaties. Het werd steeds moeilijker om de taken die te maken hadden met
het reilen en zeilen van de Stichting te vervolbrengen. Als oprichtster van de Stichting heb ik altijd de
verantwoordelijkheid gevoeld om deze ook met raad en daad bij te staan. Echter is het mij nu
onmogelijk gebleken om op dit moment dusdanig leiding te geven aan de Stichting dan wel aan de
medewerkers van de Stichting. Daar mijn naam verbonden is aan de Stichting blijft mij maar één
mogelijkheid om hiermee om te gaan en mijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de stichting te
nemen en deze valt mij zeer zwaar. Helaas heb ik moeten beslissen om de Stichting op te heffen.
Echter mijn hart voor de Siberische Kat is te groot om zomaar niets meer te doen. Dus ik heb
besloten om een informatieve website te ontwikkelen waar vele artikelen van de Stichting terug te
vinden zijn. Ook zal ik mij blijven inzetten voor het ras en blijven schrijven en publiceren op deze
website. Wellicht dat ik in de toekomst ooit nog eens iets verder kan ontwikkelen maar voor nu gaat
mijn gezondheid voor. Uw vertrouwen in de Stichting wil ik niet beschamen, daarvoor heb ik na lang
beraad Patty Boonders bereid gevonden om de Kittenafdeling, de Dekkaterlijst en de herplaatsers
over te nemen. Dit zal in aanpaste vorm gebeuren. Alle abonnees die akkoord zijn gegaan met het
Huishoudelijke Reglement van de Stichting zijn gelijk overgegaan naar de website die wij daarvoor
ontwikkeld hebben. Dit is op het adres www.siberischekatkittenstekoop.nl. Ik ga ervan uit dat deze
service die van de Stichting zal evenaren en jullie tevreden zal stellen. Ik wens Patty heel veel succes
bij het klaren van deze klus. Hopelijk zullen jullie haar ondersteunen en haar en mijn vertrouwen in
deze website kunnen onderschrijven. Deze service zal nog steeds belangeloos worden geleverd.
De door ons geplande Siberenspecial die in November gehouden zou worden in Wassenaar gaat
helaas niet door. Het verdriet mij zeer maar jammer genoeg kan het niet anders.
Afgesproken bij de oprichting van de Stichting was dat van alle donaties 10% gestort zou worden aan
een goed doel ten gunste van de kat. Wij hebben gekozen voor een donatie aan Pawpeds voor hun
baanbrekende werk op het gebied van de gezondheid van de Siberische Kat en ook andere rassen.
Tevens zal het kasrestant na opheffing van de Stichting worden overgemaakt aan Pawpeds. Ik spreek

hier de hoop uit dat meerdere fokkers deel zullen gaan nemen aan de cursussen die gegeven worden
door Pawpeds en aan het gezondheidsprogramma zoals door hun beschreven.
Graag wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen de Stichting. In het bijzonder wil ik het bestuur
en de verdere medewerkers van de Stichting bedanken voor de inzet en de vele uren die zij hiervoor
vrij gemaakt hebben.
Ik wens iedereen heel veel succes en hoop dat ik heb bij kunnen dragen aan het besef van
verantwoord fokken en hieraan gekoppeld zeker de liefde voor de kat, iedere kat. Tevens wens veel
liefde en plezier aan de (potentiële) kittenkopers die nu of in de toekomst van ons geweldige ras
zullen gaan genieten.
Voor diegene die nieuwsgierig zijn of gewoon trouw hierbij het adres van mijn nieuwe website
www.siberischekat.info Ik hoop u hier allen terug te zien. De website is nog steeds in ontwikkeling
en zal iedere keer aangepast worden, ook de lay-out zal ter zijner tijd aangepast worden.
Ik wens u heel veel liefde, succes en gezondheid voor u en uw katten en wie weet komen wij elkaar
nog eens tegen, hetzij op papier, internet of in levende lijve. Het ga u goed.

Bianca van Lith

