31e editie zomer 2022

Dit is een uitgave van de Poezenboot in Amsterdam, de enige echte poezenopvang die letterlijk in het water ligt.

krant
Beste Poezenbootdonateurs en -vrienden
Tippie

Corona en openingstijden
Waren we bij het versturen van de
vorige krant in december 2021 nog
gesloten, in februari zijn de meeste
regels rond Corona vervallen en
mochten we weer open. We zijn rustig
aan begonnen met 3 dagen per week
open van 13.00 uur t/m 15.00 uur. Dat
gaat hoofdzakelijk via online reserveren op onze site. Maar via telefoon
of mailtje kunnen we extra mensen
toevoegen. Heeft u geen computer en
kunt u dus niet online reserveren, bel
ons dan gerust.
We gaan een ‘vrije’ zomer tegemoet
en dat voelt geweldig goed. Als je
in de stad loopt, denk je dat Corona
niet bestaan heeft. Alles lijkt weer
normaal. Toch blijven wij voorzichtig
en kunnen mensen nog steeds
hun handen wassen als ze op de
Poezenboot binnenkomen.

Drukte
Op de Poezenboot is het, ook
vanwege het jaargetij, weer knap
druk met katten. Zoveel leuke, gekke,
speelse, rustige, oudere, bange en
nog veel meer katten. Het is dat ik er
geen kat bij kan nemen maar er zit
er nu eentje bij die ik persoonlijk zo
zou meenemen. Soms overkomt je
dat: helemaal lyrisch worden van een
bepaalde kat.

Kimmy

Bijzondere plaatsen
Soms plaatsen we katten op
bijzondere plaatsen, waarbij het
belangrijkste is dat de kat op een voor
haar helemaal geschikte plek terecht
komt. Vaak zijn katten bang voor
kleine kinderen, dus zo’n kat plaats je
niet in een druk gezin. Soms hebben
we een over actieve bewegelijk kat,
die plaats je niet 3hoog achter. En zo
zijn er meer voorbeelden. Zo hebben
we Aslan in een kerk geplaatst, is
Kiara naar een hotel verhuisd en zit
Tippie in een school.

Ook weer katten binnen gekregen van
mensen die er veel te veel hebben.
9 van de 10 keer zijn dat angstige
katten omdat ze niet gesocialiseerd
zijn en verder niet veel meer gewend
zijn dan hun eigen huisgenoot. Zo
enorm sneu is dat want meestal
blijven dat nogal angstige tot erg
angstige katten.
Net werden we gebeld door iemand
die een van die katten heeft meegenomen; ‘Kimmy’.Maar Kimmy bleef te
angstig, sloeg en beet. Deze mensen
werden bang voor hun eigen kat en
dat is uiteraard niet de bedoeling. Ze
wordt binnenkort terug gebracht.

Aras

Poezenboot zelf houden. Twee vliegen
in 1 klap: u kunt even gezellig langskomen en nog iets leuks kopen ook.

Als uw kat overlijdt...
Geen leuk onderwerp, maar heeft
u er als eens over nagedacht wat u
met uw kat wilt doen als zij komt te
overlijden? Begraven, bij de dierenarts
laten, cremeren en als u dan cremeert
wilt u het as dan in een mooi steentje.
Er is meer en meer mogelijk. U leest
er verder in de krant meer over.

Koningsdag
Eindelijk weer een Koningsdag.
En na 3 jaar konden we uiteraard
goed uitpakken! We hebben er met
ongeveer 6 mensen gestaan en dit
keer voor het eerst met min of meer
echte tafels. Dar werkt veel beter,
vooral als je heel veel klein spul wilt
verkopen. Met de verkoop hebben we
€ 584,- binnengehaald, super mooi
bedrag. Misschien kunnen we in de
zomer ook weer een ‘marktje’ op de

We zijn nog even bezig met de
telefoon, alles werkt en mensen
krijgen een bandje te horen met een
mooi verhaal. Alleen is niet duidelijk
voor de beller als we in gesprek zijn,
dus denken mensen regelmatig dat
we niet opnemen maar geloof me
tussen 10-12uur zitten we naast de
telefoon.
Dus voor nu zijn we weer te
bezoeken, neem gerust even contact
met ons om als u langs wilt komen
en/of vragen heeft. We wensen u een
mooie zomer.
Met vriendelijke groet en blijf
voorzichtig doen,
Judith

Aras is naar een woongroep van 6
personen gegaan en Conny is nu de
baas over de winkel. Van allemaal al
geweldige foto`s ontvangen.

Aan alle nieuwe huisgenoten van ‘onze’ katten.
Ook u krijgt onze Poezenboot krant,
ook al heeft u zich misschien niet
officieel opgegeven als donateur.
Mede doordat u een kat bij ons heeft
geadopteerd en ons werk zodoende
steunt, lijkt het ons aardig om u ook
op de hoogte te houden van het wel
en wee van de Poezenboot en vooral
van de poezen zelf. Misschien ziet u
uw kat wel terug in de Poezenboot
krant.
Bij het verzenden van onze krant
wordt automatisch een acceptgiro
bijgevoegd voor het donateurschap (winter) of een extra bijdrage

(zomer). Als u zich niet officieel
heeft opgegeven als donateur, dan
is het donateurschap niet voor u
van toepassing. Uiteraard kunt u
de acceptgiro gebruiken voor een
bijdrage, graag zelfs.
Was u van plan donateur te worden
dan kunt u dat nu heel eenvoudig
doen door minstens € 25,00 over te
maken onder vermelding van ‘nieuwe
donateur 2022’. Vergeet alstublieft
niet uw adres gegevens erbij te
vermelden anders kunnen wij u geen
Poezenboot krantje sturen. Regelt u
het donateurschap via onze website,
dan krijgen we automatisch uw

adresgegevens. Wilt u wel doneren
maar geen Poezenboot krant, dan
kunt u dat op onze website bij
mededeling vermelden.

De laatste wens
van Michi

We zouden het leuk vinden dat
indien u een donatie overmaakt en
u een kat van ons heeft geadopteerd, u de naam van de kat bij de
overschrijving vermeldt (haar oude
Poezenboot naam). Ik vind het
geweldig om dan de namen van
‘onze’ katten terug te zien.

In onze vorige krant hebben we u al
verteld over het overlijden van Michi.
Zij wilde dat we in de lente, een
half jaar na haar overlijden, samen
zouden komen in ere van haar
leven. Wij als collega’s zijn op de
Poezenboot samen gekomen en
familie en andere vrienden hebben
een bootje bij ons aangemeerd.
Zo hebben we Michi haar laatste
wens in vervulling laten gaan.

Onze dank, de administratie

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?

Bruno

Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij 2x per jaar versturen,
wilt u deze dan aub retour sturen? U kunt dat heel eenvoudig doen door
op de plastic ‘enveloppe’ te schrijven: ‘RETOUR aan DE POEZENBOOT
Singel 38-G 1015 AB Amsterdam’. Graag met de reden erbij en dan
halen wij u uit ons adressenbestand. Laat aub wel de acceptgiro erbij
zitten anders weten we niet wie we uit het bestand moeten halen.

Eerder hadden we op de
Poezenboot, tijdens een aantal
dagen, Michi al herdacht.
We konden dat vanwege de Corona
regels, jammer genoeg, niet met
z’n alle samen doen.
Het was mooi om dit ook nog voor
haar te doen.
Michi, we missen je enorm.
Het Poezenboot team

Dit hing buiten aan de boot

Fantje & Coala
van lang geleden

About Rollit and
his new home
I am very
happy to
say that
Rollit
is doing
great and
we’re bonding more and
more everyday! The moment we
brought him home, he claimed the
living room as his domain and we
obliged - since then, we’ve set up
his food and water bowls, litter box
and cat tower (to match his royal
personality).
He’s eating well, especially since we
got him the dental dry food to help
with his gingivitis. He’s probably at
his happiest in the mornings when
I wake up and feed him :) He also
had no problems using the litter
box.
But by far the best part of this entire
experience has been seeing him
reveal more and more of his personality as he adjusted and got more
comfortable living with us.

What we’ve discovered is that he is
a bit of a diva, as I’ve mentioned,
and likes to enjoy the finer things in
life - like soft blankets, fuzzy cat
beds and big windows with
heated perches. He is also super
energetic and loooves attention.
He can go from cuddling with you
in bed to frantically running and
jumping around in seconds!

All in all, I think he’s starting to
settle into his new home and we’re
loving every second! Next item on
the agenda: figuring out what toys
he likes best.

Rollit

Thank you for reaching out and,
more importantly, for making this
possible in the first place!
Kind regards,
Daria

Saar

Saar
bange losloper

Coala & Fantje
Malou

(Grappa) Malou
Met mij Grappa, alias Malou gaat het
heel goed!
Volgens mijn baasjes ben ik af en
toe wel echt ‘een draak’. Ik ren graag
rond, en het liefst vlieg ik dan vanuit
het huis zo de tuin in. Ze noemen dat
hier ook nog wel het ‘ren je rot uurtje
van de dag’.
Ook speel ik graag met mijn twee
anderen Poezenbootkatten. Misette
doet graag ’s avonds met mij tikkertje.
Ik lig dan op de stoel en Misette tikt
mij dan vanaf het aanrecht. Het is
best grappig want sinds ik in huis ben
is Misette een stuk actiever.
Voor Minko ben ik eigenlijk een beetje
bang…. Hij is ook zo groot, en lijkt
net op een tijger. Ik moet dan ook
eerlijk bekennen dat ik vaak even een
ommetje maak als ik hem tegenkom.
Soms vind ik mijzelf best stoer en
probeer ik Minko te laten struikelen.
Ondanks het leeftijdsverschil met
Minko en Misette (8 jaar verschil)
vermaak ik mij best met twee poezen
en kom ik ook zo af en toe wel eens
bij ze op bed liggen. Toch vind ik mijn
eigen mandje met mijn knuffel (roze
beer) het fijnst!
Liefs Malou
Met vriendelijke groet, Marina

En verder… zo verdrietig om te
zeggen maar Coala is al 2 jaar
geleden overleden, krijg er nog
steeds pijn in mijn buik van. Heb
haar ook net pas afgemeld bij de
chip omdat ik de adreswijziging
door wilde geven, eerder kon ik
me er niet toe zetten, beetje in
ontkenning al die tijd. Gelukkig
weet ik nog het laatste moment
dat ze bij me kwam in de keuken
voor een aai over haar koppie en
aan die mooie herinnering houd ik
me vast. Nu ik het vertel word ik er
weer verdrietig van.

Mama Coala

Op 2 april 2016 liepen mijn man en
ik de Poezenboot binnen.
We wisten niet hoeveel het ons
leven zou veranderen. De eerste
kat die we zagen was een humeurig
uitziende 15-jarige genaamd
KarelSep. Hoewel hij er humeurig
uitzag, was hij dat allesbehalve! Hij
liep recht naar de voorkant van de
kooi en begroette ons... het was
liefde op het eerste gezicht en we
brachten hem de volgende dag
mee naar huis. Hij is een oneindige
bron van vreugde geweest, een
‘knuffel-kater’, en een echte kattenkwaad kater.

naast hem - hij was niet alleen).
We zijn heel verdrietig, maar vooral
enorm dankbaar dat we deel hebben
uitgemaakt van het leven van zo’n
speciale kat. Hoewel onze tijd samen
helaas beperkt was, hebben we er
nooit spijt van gehad dat we een
oude kat mee naar huis hebben
genomen - we hadden ons geen
betere metgezel kunnen voorstellen.
We zijn de Poezenboot zo dankbaar
dat zij ons samen heeft gebracht.
Dank je wel voor alles,

Saar

Het was ongeveer na een jaar toen ik
Saar voor het eerst hoorde snorren
terwijl ze onder mijn bed lag, dat was
echt ontzettend bijzonder. Ik wist op
dat moment dat het goed zou komen.
Na een jaar begon ze te mauwen, ik
had al die tijd lekker tegen haar aan
staan praten toen er plotseling een
mauwtje terugkwam, ik was natuurlijk
door het dolle heen. Sindsdien
praten Saar en ik de hele dag tegen
elkaar. En de vooruitgang ging steeds
sneller, ik kon Saar opeens aaien, heel
voorzichtig want als ze mijn hand
recht naar haar toe zag gaan haalde
ze uit en verstopte ze zich weer, dus
ik kriebelde soms snel op haar rug en
dat was het.

(note van de Poezenboot: we zijn zo extra
blij met mensen die zoveel geduld hebben
en de moeilijk plaatsbare kat willen
helpen.)

Heel veel succes met De
Poezenboot, ik volg je berichtjes af
en toe op Twitter, altijd leuk J
En wellicht komen we nog wel
eens langs voor een tweede poes.
Veel groetjes,
Francine
(note Poezenboot: misschien zijn er
mensen die deze namen herkennen.
We hadden nl het hele nestje van
Coala en hebben een Tweet gezet met
de vraag om leuke namen.)

Maar toen belde Marcel, de koster
van de nabijgelegen Singelkerk, waar
op dat moment een ware muizenplaag heerste. Er moest een kat
komen. Marcel, een echte kattenman,
had goed nagedacht en een lijstje
gemaakt met eigenschappen waar
deze kat aan moest voldoen. Het
moest voor de kat natuurlijk ook
leuk zijn: een kat die steeds maar
geknuffeld wil worden en op schoot
zitten zou niet op zijn plaats zijn in
een kerk waar veel mensen komen, en
niet iedereen is daarvan gediend.

Hij ving van alles, bracht het mee
naar huis, klom overal op en in en
heeft gedurende meer dan 14 jaren
van mijn huis een thuis gemaakt.
Kanuka

Kanuka
overleden
Lieve Poezenboot mensen,
Ik wil jullie laten weten dat mijn
Gertje afgelopen vrijdag rustig is
ingeslapen bij de dierenarts.

Lindsay
In februari 2008 hebben jullie de zorg
voor hem aan mij toevertrouwd, hij
heette toen Kanuka, maar bij mij werd
het Gertje.

KarelSep

Gertje zou in juli 17 jaar zijn
geworden, en heeft volgens mij een
prachtig leven gehad bij mij. In zijn
jonge jaren was hij de schrik van de
buurt, hij kon gaan en staan waar hij
wilde omdat ik een kattenluikje had
laten maken, maar kwam altijd weer
thuis om lekker zijn mandje in te
gaan en gekroeld te worden.

Saar

Ik denk dat het aaien Saars voortgang
in een stroomversnelling heeft
geduwd. Nu, bijna drie jaar later,
is Saar een compleet andere kat
geworden. Als ik thuis kom staat ze
mij op te wachten, als ik haar roep
komt ze er gelijk aan en het liefst
wordt ze de hele dag lekker geaaid,
op haar lievelingsplekken: haar buik
en oortjes. Terwijl ik dit schrijf ligt ze
lekker tegen mij aan te slapen. Ik had
dit nooit durven dromen en ik ben
de Poezenboot nog altijd dankbaar
dat ik Saar mocht meenemen. Ook
mijn vriendin omdat zij mij ooit de
sleutelhanger liet zien. Ik geloof er
heilig in dat je met genoeg aandacht
en geduld elke kat uiteindelijk je voor
je wint, Saar is het bewijs.
Groetjes,Elise

Fantje

Bijna vier jaar geleden inmiddels.
Aslan, een oudere grote, nogal
eigenzinnige kat, die gewend was zijn
eigen gang te gaan en veel behoefte
had aan ruimte woonde al enige tijd
op de Poezenboot. Alles wees erop
dat hij lang buiten geleefd had. Hij
was altijd op zijn hoede, soms schrikachtig, niet erg op mensen gericht,
maar niet onvriendelijk. Geen gemakkelijk plaatsbare kat.

Aslan op de boot
KarelSep op de boot

KarelSep is op 24 februari 2022
overleden, na 6 prachtige jaren bij
ons. Hij was 21 jaar oud en stierf
in zijn slaap (met mij en mijn man

Heel langzaam ging ze iets vooruit.
Ik probeerde haar soms te aaien als
ze in haar mandje onder het bed
lag maar zodra ik te dichtbij kwam
begon ze te blazen en uit te halen.
Af en toe wist ik niet meer zo goed
wat ik moest doen, dan ging het
maar zo langzaam beter en opeens
was ze ergens van geschrokken en
leek het wel weer terug bij af. Op
een dag bleef ze plotseling in het
raam in de woonkamer zitten toen
ik binnenkwam, en een aantal dagen
later lag ze zomaar in het zonnetje in
de gang toen ik thuis kwam.

Aslan,
van zwerfkat tot kerkkat

KarelSep
is niet meer

Malou

Saar is nu bijna 3 jaar bij mij, ik ben
haar ooit op het spoor gekomen toen
een vriendin een sleutelhanger van
Saar had gekocht bij de Poezenboot.
Saar had een blaasontsteking gehad
en kreeg speciale voeding waardoor
ze niet meer vrij kon rondlopen. Ik
ben vlak daarna naar de Poezenboot
gegaan om Saar op te zoeken en
twee maanden later haalde ik haar
op. De eerste maanden zat ze alleen
maar onder mijn bed, daar was haar
mandje en zette ik haar eten neer.
Na een paar maanden ben ik haar
eten gaan verplaatsen naar de gang
en later naar de woonkamer. Meestal
durfde ze het pas op te eten als ik niet
thuis was. Ik was zo blij toen ik haar
op een dag heel voorzichtig naar haar
eetbakje zag lopen en ze een paar
brokjes met haar pootje uit het bakje
haalde voor ze weer naar haar hoekje
onder het bed racete.
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Lang geleden alweer dat we contact
hebben gehad, 3 jaar. Ik wilde je
berichten dat we gaan verhuizen.

Hallo lieve Poezenbootvriendjes!
He’s been a bit of a cuddle bug
since the first day we brought him
home - and it’s only intensified
since then :) He’s always the
first one to greet us when we get
back home, he likes to keep me
company while I drink my morning
coffee and only occasionally hogs
our blankets. There is a lot more
to say, but this writing is already
getting way too long :)

Het enige positieve is dat Fantje na
het verlies van haar mamma enorm
naar mijn zoontje is toegetrokken.
Hij is vier jaar en dol op de poes, ze
spelen elke dag, knuffelen, rennen
met touwtjes en veertjes achter elkaar
aan. Overdag als mijn zoontje naar
school is, gaat ze naast zijn sloffen
zitten, of voor zijn slaapkamerdeur
of op zijn tekening haha. Gelukkig
werk ik thuis en kan ze dan bij mij
een knuffel komen halen. Maar ik
had niet kunnen weten dat Fantje van
een lief, speels, beetje schrikachtig
katje zich zo zou ontwikkelen in
een wildebras-knuffel-speelmonster
samen met mijn zoon. Het zijn echt
maatjes. Ik heb wat foto’s voor jou
bijgesloten van Fantje. Het is een
heerlijk dier! We gaan binnenkort
verhuizen van Almere naar Diemen
en ik weet zeker dat Fantje het daar
heerlijk gaat vinden. Kan ze lekker in
de erker boven de verwarming op het
kussentje naar buiten loeren.

De laatste jaren werd hij ouder,
en lag graag ‘s avonds naast me
op de bank op zijn plaid, niet op
schoot, hij is nooit een schootkat
geworden, maar wel half over me
heen of dicht tegen me aan. En hij
liep mee naar boven om naast me
kruipen als ik naar bed ging. Hij
ging dan op zijn rug liggen zodat ik
eindeloos zijn buikje kon kriebelen.
Ik mis hem verschrikkelijk maar
heb meer dan 14 jaren aan mooie
herinneringen aan ons leven
samen en nu moet ik hem loslaten.
Ooit misschien weer een andere
kat, maar nu nog even niet. Eerst
dit een plekje geven.

Aslan

Sweetie op de boot

Dat is trouwens een gouden regel,
lukt het echt niet dan komen ze terug
voor een eventuele herplaatsing. Dat
was niet meteen de bedoeling want de
dames waren inmiddels al een aantal
maanden gewend op de Poezenboot
en hadden het daar prima naar hun
zin.

We kozen voor een financiële
adoptie van Spooky en Sweetie.
Daarbij hoorde ook een bezoek
aan de dames op de Poezenboot.
En toen gebeurde het, op slag
verliefd op deze twee zussen die
de start van hun leven in ontberende omstandigheden op straat
hadden doorgebracht. Ze waren
na een periode van socialisatie een
tijd geadopteerd maar dat bleek
uiteindelijk niet goed te werken,
waardoor ze weer terug kwamen bij
de Poezenboot.

Maar poezen van 2,5 jaar hebben
nog een leven voor zich dus na de
eerste kennismaking hebben we
uitvoerig gesproken met Judith van
de Poezenboot en samen de knoop
doorgehakt. Denk er niet te licht over,
want je neemt toch de zorg voor twee
poezen met een verhaal op je. Logisch
dat Judith daar ook serieus bij ons op
doorvroeg.
Op tweede paasdag hebben we
de dames opgehaald en na wat
onwennige eerste uurtjes in huis,

rustig op hun gemak in hun
reismandje, was de nieuwsgierigheid
groter dan de angst en waren ze
hongerig genoeg om wat te willen
eten. Vanaf dat moment ging het super
goed, de klimtoren werd ontdekt,
zindelijkheid was geen enkel probleem

Channah van Straaten
www.majesteit.nl

Spooky

Spooky ( en Sweety :) ) op de boot

Na het overlijden van onze Cato op
de respectabele leeftijd van bijna
18 jaar hoefden we niet lang na te
denken: dit gouden nestje wilden we
graag weer aanbieden aan een lieve
poes. Maar welke? Ons oog viel
op de Poezenboot. Zoveel mooie
verhalen over de dieren op de boot.

Gelukkig ging het na een tijdje steeds
beter. Inmiddels woont Aslan nu
ruim drie jaar in de Singelkerk. Hij
heeft zijn draai helemaal gevonden.
Hij kan gaan en staan waar hij wil,
en dat doet hij ook. Door de week
zijn er altijd mensen aan het werk,
op zondag is er een kerkdienst en er
zijn regelmatig concerten. Dan zit hij
op de trap te kijken wie er allemaal
binnenkomen. Mensenschuw is hij
allang niet meer. Nu hij een beetje
een oude baas wordt slaapt hij veel,
en dat doet hij graag bij Marcel op
het kantoortje. Muizen zijn er niet
meer, die kijken wel uit! Aslan is een
tevreden oude heer. En Marcel is blij
met hem. ‘Zo fijn om te zien hoe het
leven van Aslan zich zo ten goede
heeft gekeerd’, zegt hij.

(note van de Poezenboot: wilt u meer weten over Aslan? In nr. 133 van het kattenblad
Majesteit okt./nov. 2020 staat een heel verhaal over hem)

Dank dat jullie Gertje zo lang
geleden aan mij hebben toevertrouwd. Ik denk dat hij het met me
eens zou zijn als ik zeg dat hij hier
een fantastisch leven heeft gehad.
Met vriendelijke groet,
Alice

Spooky & Sweetie
zijn verhuisd

Toen hij van Aslan, die naam heeft hij
op de Poezenboot gekregen, hoorde
leek het hem wel wat en hij maakte
een afspraak om naar hem te komen
kijken. Wat een kat was Aslan, groot,
gespierd, brede kop en schouders.
Zijn naam betekent ‘leeuw’ naar de
imposante leeuw uit de film ‘The
chronicles of Namia’. Marcel was
ervan overtuigd dat hij de juiste kat
gevonden had. Maar hij mocht niet
meteen mee volgens de regels van de
Poezenboot: eerst goed nadenken.
Na een paar dagen kwam Marcel
hem halen. Alles was in orde gemaakt
in de kerk voor Aslan: etensbakjes,
kattenbek, alles op een rustige plek
die gesloten was, zodat Aslan kon
wennen. Na een paar dagen zette
Marcel de deur open zodat Aslan
vanuit zijn veilige ruimte alles kon
gaan verkennen. Dat ging niet zo
snel als Marcel gewild had. Aslan was
bang, heel bang. Hij bewoog zich
schrikachtig langs de plinten, en als
hij iemand aan hoorde komen was
hij meteen weer terug op zijn veilige
plekje of hij verstopte zich.

en de fontein met stromend water
vonden ze vanaf dag 1 heerlijk. Ze
waren in de eerste paar weken wel
schrikkerig, voor geluiden (deurbel,
hoesten, honden buiten, praten als
onverwachts de telefoon gaat) en
voor onverwachte bewegingen. Hun

schuilplek was onder de bank, samen
tegen elkaar aan. We deden niets
anders dan rustig tegen ze praten en
ze met rust laten. Maar ook hier won
hun nieuwsgierigheid en hun wens
om gezellig onderdeel te zijn van ons
gezin van drie.
Het duurde dan ook niet lang tot ze
nadat de schemering viel op het kleed
in de woonkamer en op de bank wilden
liggen en in de klimtoren klommen om
veilig naar buiten te staren. Je zag ze
immers niet want het werd donker…
Nu, zes weken nadat we ze hebben
opgehaald, is het een wereld van
verschil. Onder de bank zitten ze nooit
meer, ze hebben andere veilige plekken
ontdekt. En ze zijn dag en nacht in
de klimtoren (waar ze ook in kunnen

slapen omdat er hokjes in zitten) of
op hun favoriete groene kleed op de
bank. Ze rennen door het huis als een
stel jonge honden, trap op trap af,
over de bank, door de woonkamer, de
woonkeuken en de hal. Als ik werk in
de werkkamer liggen ze naast me op
de slaapbank en als ik beneden in de
woonkeuken ben dralen ze gezellig
om me heen of slapen ze op een van
de eetstoelen. Ze zijn gek op reuring
en gezelligheid, zijn mega knuffels
en vooral ook superlief voor elkaar.
Goede keuze om ze niet uit elkaar te
halen, Judith. Ze wassen elkaar van
top tot teen, zijn super schoon op
zichzelf, knuffelen elkaar dag in dag uit
en slapen het liefst tegen elkaar aan,
vaak met de pootjes om elkaar heen
geslagen. Kortom, een verhaal met een
gouden randje. We hopen nog lang van
elkaar te genieten. En mijn financiële
adoptie? Die heb ik over gezet naar
een prachtige stoere lieve oude blinde
kater op de Poezenboot genaamd
Beyaz. Zo maken we eigenlijk drie
katten blij, wat wil je nog meer?
Hellen
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Hoe ik
Dierenuitvaartbegeleider
werd
Junior

Wij zijn naar de Poezenboot geweest
om een kat uit te zoeken. Het werd
Junior, een redpoint siamees van 12
jaar. Junior heeft de hoge leeftijd van
18 jaar gehaald. En toen kwam de
vraag: wat doen we met Junior na zijn
dood. We kozen ervoor om Junior te
laten cremeren en hebben afscheid
genomen van Junior bij het dierenuitvaarthuis Amsterdam Zuid.

Dus wanneer uw geliefde huisdier
komt te overlijden sta ik, en mijn
collega’s, bij het Dierencrematorium
Zaanstad of het Dierenuitvaarthuis
Amsterdam Zuid, voor u klaar
zodat u, in een huiselijke en warme
omgeving, op gepaste wijze afscheid
kunt nemen. U kunt zelf kenbaar
maken wat uw wensen zijn en dan
proberen wij deze te realiseren.

In het dierenuitvaarthuis werden we
opgevangen door Reni. En konden we
waardig afscheid nemen van Junior
en al onze wensen qua crematie
doornemen. Bij het verlaten van het
dierenuitvaarthuis zei ik tegen mijn
man, ‘de baan als Dierenuitvaartbegeleider is volgens mij echt iets
voor mij’. Ik werkte op dat moment
al 30 jaar in de werktuigbouwkunde
als engineer. Toch heb ik de stoute
schoenen aangetrokken en de stap
genomen om te zoeken naar een
baan als Dierenuitvaartbegeleider. En
sindsdien werk ik als Dierenuitvaartbegeleider.

Voor mij is deze baan zo speciaal
omdat dit allemaal in gang gezet
werd doordat we Junior van de
Poezenboot hebben geadopteerd! Eigenlijk heeft de Poezenboot
mijn leven veranderd. Het is de
meest dankbare baan ter wereld
om mensen te begeleiden met hun
verlies van hun maatje. En ervoor
te zorgen dat men met een gerust
hart hun overleden huisdier bij mij
achterlaat, zodat men het verlies
een plekje kan geven. Want het
verlies van uw huisdier slijt nooit.
Voor alle vragen kunt u ons altijd
bellen.
W. Harleman

https://dierencrematoriumzaanstad.nl
075 612 83 93

Dank aan
Dierenspeciaalzaak Petopia
Het begon bij dierenspeciaalzaak
Dobey in de Westerstraat: zij
hadden een grote bak staan waar
mensen katten-spullen in konden
deponeren/doneren voor de
Poezenboot. Super leuk idee van
Dobey.
En dat werd altijd ruimhartig
gedaan, er zitten veel kattenliefhebbers in die buurt.
Maar Dobey werd overgedaan aan
Petopia en we zijn uiteraard enorm
blij dat Petopia deze actie heeft
overgenomen. Nu worden we dus
regelmatig door ze gebeld met
de vraag of we de volle bak met
katten-spullen komen leeghalen.

Zo lekker al dat voer, kattensnoepjes,
kattenstokjes, vlooiendruppels en nog
veel meer.
Medewerkers en klanten van Petopia,
we zijn super blij met jullie.

https://www.dierenuitvaarthuis.nl
06 16 16 16 05 in Amsterdam

Koningsdag 2022
4CATS en voerpuzzels
De voordelen van een voerpuzzel/voerbal voor je kat!
Het aantal kattenliefhebbers stijgt
nog steeds, de kat is dan ook een
van de meest gehouden huisdieren.
In Amsterdam worden ongeveer
350.000 katten als huisdier
gehouden. De huiskat is tegenwoordig volwaardig onderdeel van
het gezin en eet allang niet meer met
de pot mee. Onze katten worden
steeds ouder, mede dankzij de goede
medische zorg en hoge kwaliteit
voeding.
Helaas zijn er nog heel veel katten
met gedragsproblemen en overgewicht, daarom adviseren wij klanten
om hun kat op een interactieve
manier voer te geven. Dat kan
door middel van bijvoorbeeld een
voerpuzzel of bal.

Katten zijn van nature een intelligente jagers en vangen in het wild
meerdere prooien per dag. Maar de
meeste huiskatten eten hun voer uit
een bakje, waardoor er van het jagen
weinig overblijft. Dit klinkt misschien
heerlijk maar voor een kat is het
letterlijk voorgeschoteld krijgen van
eten heel erg saai. Zo saai zelfs dat
sommige katten ongewenst gedrag
gaan vertonen zoals het vernielen van
spullen.
4

Anderen katten gaan juist uit
verveling nog meer slapen en eten.
Ook kan eten uit een bakje leiden
tot overgewicht, want ze bewegen
daardoor minder in verhouding tot
wat ze eten.
Een voerpuzzel kan dan de oplossing
zijn! Het helpt de kat met gewicht
verliezen of het juiste gewicht
behouden. Ook vermindert het
schrokken en overgeven van voedsel.
Daarnaast is een voerpuzzel goed
tegen stress, want door het eten
uit een voerpuzzel, zal een kat zich
minder snel vervelen.
Kortom, tijd om de kat lekker bezig te
houden en verveling tegen te gaan.
Bovendien zal eten in kleinere porties
overeten voorkomen. Een voerpuzzel
is dus goed voor de mentale én lichamelijke gezondheid van uw kat.
Het beste resultaat krijg je door
het eetbakje (voor droogvoer), te
vervangen door de voerpuzzel. Bied
voortaan al het droogvoer aan in de
puzzel. Wel is het belangrijk dat je
kat blijft eten. Vervang daarom niet
direct het voerbakje voor de puzzel,
maar bouw het langzaam op en begin
makkelijk door uw kat te laten zien
hoe het moet. Sommige katten moet
je juist even alleen laten zodat ze
zelf kunnen uitzoeken hoe het werkt.
Heeft je kat de voerpuzzel door, laat
dan het etensbakje helemaal weg.
In onze kattenspeciaalzaak op het
Waterlooplein vind je het grootste
aanbod voerpuzzels, ballen en tuimelaars. In allerlei kleuren, vormen,
prijzen en moeilijkheidsgraden.

Sinds kort verkopen wij op onze
website, naast super de luxe kattenverrassingspakketten en waterfonteinen, ook een ruim assortiment
voerpuzzels. www.4cats.nu
Volg ons op Instagram: @4catskattenspeciaalzaak. Wij laten daar vaak
de nieuwste producten zien en we
hebben regelmatig winacties. Als je
deelneemt aan onze actie maak je
kans op een leuke prijs voor je kat. Én
hoe meer mensen er meedoen aan
onze winacties hoe meer kattenvoer
wij doneren aan een goed doel zoals
de Poezenboot.
Lioni

27-4 is een prachtige dag geworden.
Eindelijk na 3 jaar, eerste jaar
verregend en de 2 jaar erna was
Corona de boosdoener, maar
2022 was top. Mooi weer en het
voornaamste: het regende niet.
In de ochtend was het wat stil,
dus was even de vrees: mensen
durven nog niet echt de stad
in maar die vrees verdween als
sneeuw voor de zon want rond
11-12 uur werd het enorm druk!
En iedereen zo gezellig en vriendelijk met in de namiddag wat
aangeschoten jongeren maar een
kniesoor die daar over valt……

Misschien straks weer een kleiner
marktje op de Poezenboot zelf.
Mochten we dat doen dan zetten we
dat uiteraard op social media en op
de website. Vragen daarover bel ons
gerust tussen 10-12u. Tot later?

Sowieso hebben wij genoten en
voor € 584,- aan spulletjes verkocht.
Allemaal spulletjes die we gekregen
hebben, bijvoorbeeld van een dame
die haar hele huis heeft leeggehaald en van een andere dame die
het huis van haar moeder heeft
opgeruimd. Dus dat zijn in 1 keer
heel veel spulletjes, alles kat gerelateerd uiteraard.

Colofon
Oplage: 5.000 stuks

4 CATS Kattenspeciaalzaak
Waterlooplein 179
1011PG Amsterdam
Tel: 020-320 33 00
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