
Dierenopvangcentrum Enschede levert kat en poes 'op maat' 

Het Dierenopvangcentrum (DOC) Enschede 
aan de Boswinkelbeekweg brengt katten en 
baasjes met een opmerkelijk 
adoptieprogramma bij elkaar. Meet Your 
Match heet het. 
De dieren worden bij binnenkomst in het 
asiel nauwkeurig geobserveerd en getest. 
Vervolgens krijgen de dieren een halsbandje 
met een bepaalde kleur. Waarbij 
bijvoorbeeld oranje staat voor een 'bazig' 
typetje en groen voor een zeer levendige 
kat. Mensen die op zoek zijn naar een 

huisdier wordt vervolgens gevraagd een vragenlijst in te vullen over onder meer de thuissituatie 
en wat er van het dier wordt 'verwacht'. Door die twee zaken te koppelen, denkt het 
opvangcentrum dier en mens 'duurzaam' bij elkaar te brengen. 
Het DOC Enschede is na Dordrecht het tweede asiel dat met dit systeem van bemiddeling 
tussen kat en baas werkt 
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MEET YOUR MATCH	  
Meet Your Match / Kijk het Klikt!	  

 	  
U kent het vast ... Liefde op het eerste gezicht! U valt voor de mooie 
bruine ogen of haar blonde haren. Voor haar sierlijke verschijning of 
zijn stoere postuur...u bent ervan overtuigd dat u uw maatje heeft 
gevonden en dat het een lang en gelukkig leven samen wordt! Maar 
is dit ook werkelijk zo? Blijft u nog steeds vrienden als uw behoeften 
niet overeenkomen met die van het dier? Wat gebeurt er als blijkt dat 
uw persoonlijkheden toch niet zo goed bij elkaar passen? Het kan 
zelfs het einde van de vriendschap betekenen...   Doc Enschede is er 
van overtuigd dat de eerste indruk tussen mens en dier op meer 
gebaseerd is dan alleen de buitenkant van het dier.  
Vandaar en uniek adoptieprogramma: Meet Your Match   
	  
Dit adoptieprogramma helpt u om de kat te vinden die ook daadwerkelijk 
bij uw levensstijl past - houdt u van samen met uw dier lekker ontspannen 
relaxen op de bank of van juist het van veel bewegen, veel spelen, veel 



aandacht geven aan uw dier?  Voor de kat zijn er een aantal testonderdelen 
ontworpen, waardoor vastgesteld kan worden wat voor soort 
persoonlijkheid het dier heeft. Iedere volwassen kat die bij ons binnenkomt 
ondergaat deze test. We stellen dan via de diverse testonderdelen vast of 
het zo'n kat is die het heerlijk vindt om op uw schoot samen met u de krant 
te lezen (Assistent). Of is het zo'n enthousiasteling die u bij het eerste 
ochtendgloren al komt vertellen dat het tijd is om te spelen 
(Entertainer)? Of een hond die toch even de kat uit de boom kijkt en wat 
meer tijd nodig heeft om over zijn of haar verlegenheid heen te stappen 
(Muurbloempje)?  
De test stelt vast welke kleur het dier is (Paars, Oranje, Groen) en daaraan 
gekoppeld één van de negen katpersoonlijkheden. 
 
Als u bij ons op bezoek komt op zoek naar een nieuwe huisgenoot, dan 
willen wij ook u graag leren kennen. Door middel van een kort 
vragenformulier maken we kennis met uw persoonlijkheid, gewoontes en 
interesses en leefomstandigheden. Door middel van het beantwoorden van 
de vragen op het vragenformulier "bekent" u als het ware ook kleur - ook u 
als nieuwe baas krijgt een kleur (Paars, Oranje, Groen).   U gaat op zoek 
naar het dier dat niet alleen qua uiterlijk u aanspreekt maar ook naar het 
dier van dezelfde kleur wat dus betekent dat er ook een klik is qua 
persoonlijkheid!   bij het DOC Enschede  heeft men inmiddels ervaren dat 
wanneer de baas en het dier dezelfde persoonlijkheid en interesses hebben 
die klik tussen baas en dier voor een betere basis voor een vriendschap kan 
zorgen.	  
Hoe weten we dat? Er zijn bij onze collega’s van het asiel Louterbloemen 
in Dordrecht al meer succesvolle adopties voor katten gerealiseerd sinds zij 
dit adoptieprogramma in 2009 geïntroduceerd hebben. Meer levenslange 
vriendschappen en minder teleurstellingen - fantastisch nieuws vinden wij! 
Wilt u eens kijken wat voor kleur baas u bent ? Wij nodigen u uit om bij 
ons langs te komen en kennis te maken met onze Oranje, Paarse en Groene 
katten.	  
Wie weet is er ook wel sprake van een klik tussen u en één van onze 
asielkatten. Maar ook als u meer wilt weten over ons unieke 
adoptieprogramma dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen!	  
   


