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Valentijnsactie huiskatten kortingsbon
Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone huiskatten. Een kattin kan tot 3 nestjes per jaar op de wereld
zetten. Deze nakomelingen kunnen zich voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden. De cijfers liegen er niet om: in 2016 kwamen in
de Limburgse asielen samen zo’n 4000 katten binnen!
Laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Dit is voor de leeftijd van 6 maanden! Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige
ingrepen met vele voordelen voor de kat zelf alsook voor de omgeving. Ongewenste kittens worden later zwerfkatten die ronddolen en
als overlast ervaren worden. Een eenmalige ingreep bij kater of kattin bespaart honderden kittens een triestig lot. Ook al vind je voor
de kittens van je eigen kat een thuis, je houdt wel het probleem van een overpopulatie aan katten mee in stand.
Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen weg van 15 (kater) en 25 euro (kattin).
Vraag je kortingsbon hier (/aanvraagformulier-kortingsbon-huiskatten) aan! De kortingsbonnen zijn geldig tot 30 september 2020 bij
een dierenarts in Limburg.

Beperk je contacten. Kom alleen naar het gemeentehuis wanneer dit écht nodig is. Maak dan een afspraak,
kom alleen en kom op tijd. Zo kunnen we de social distancing en hygiënemaatregelen garanderen en gaan we
samen veilig vooruit.

 Contactinformatie
Milieu & duurzaamheid (/diensten/milieu-duurzaamheid)
Don Boscostraat 5
3940 Hechtel-Eksel

Lees

 011 73 01 58
 milieu@hechtel-eksel.be (mailto:milieu@hechtel-eksel.be)
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Morgen gesloten
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