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Beste Poezenboot-donateurs
en vrienden!
Voor u ligt weer een nieuwe uitgave
van ons Poezenboot krantje en nu
met recht een krantje.
De eerst keer op een tabloid formaat.
Op deze manier kunnen we een
paar duizend exemplaren meer laten
drukken voor het zelfde geld: namelijk
voor geen geld!. Dit kan dankzij
de adverteerders. Het is weer even
afwachten

hoe het eruit komt te zien maar we
hebben er alle vertrouwen in.
Dit is ook de eerste keer dat een
groot gedeelte van de stukjes niet van
ons zelf komt maar van de nieuwe
huisgenoten van “onze” poezen.
Mede door u is dit krantje dus tot
stand gekomen.
Er is massaal gereageerd op onze
oproep om stukjes op te sturen en we

hopen dat u dat blijft doen.
Ook al heeft u de poes al langer,
u kunt gewoon uw belevenissen
opsturen en het leukste is het
natuurlijk als u er ook een foto bij
doet. Leuke, lieve, rare, gekke, nare
en spannende belevenissen en
gebeurtenissen, alles kunt u
opsturen.
We wensen u veel leesplezier en
mocht u suggesties hebben voor in
ons krantje, we horen ze
graag.
Judith
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Reactie oproep

Techni-Cal

De reacties die we gekregen hebben
over hoe het met de geplaatste
Poezenboot- poezen gaat, waren
enorm.
We hadden wel een aantal reacties
verwacht maar niet zoveel.
Blijkt toch wel dat steeds meer
mensen eerder geneigd zijn om
achter de pc te kruipen
dan om pen en papier te pakken.
Als u nog geen verhaaltje heeft
opgestuurd ,dan kan dat later ook
nog, graag zelfs.
Blijf alstublieft uw belevingen over de
bij u geplaatste Poezenboot- poes aan
ons opsturen,
ook al heeft u de kat al jaren. Hoe
ging het met wennen, zijn bange

Iedere kat zijn eigen maaltijd

Unieke t-shirts
te koop

katten lang bang gebleven of nog
steeds bang, waren er problemen met
zindelijkheid, zijn vermiste katten
terug gevonden. Over alles kunt u
ons voor ons krantje vertellen.
Een kort verhaal is prima, het hoeft
geen volle pagina te zijn. Met een
foto erbij is het nog leuker.
(Denkt u er om dat de foto groot en
duidelijk genoeg moet zijn, helaas zijn
niet alle foto’s - hoe mooi ze ook zijn
- geschikt om gedrukt te worden op een
redelijk formaat)

U kunt uw verhalen sturen naar
Poezenboot@zonnet.nl onder
vermelding van: tekst krantje.

Zolang als het Premium voer uit
Canada in Nederland verkrijgbaar is
geven wij het onze katten.
En tot ieders tevredenheid; de katten
zijn er gek op en wij zijn blij met de
resultaten.
Ze hebben er niet veel van nodig om
de voor hen benodigde bouwstoffen
zoals mineralen, vitamines etc binnen
te krijgen. Techni-cal is samengesteld
uit de allerbeste ingrediënten.
En er zit verder niets te veel in dus
de kat wordt minder belast met als
prettig bijkomend resultaat minder
(ruikende) ontlasting.
Dus of u nu een gezellige te zware

Digitale nieuwsbrief
Wilt u zich aanmelden voor onze
digitale nieuwsbrief van de Poezenboot,
stuur dan uw email-adres aan
poezenboot@zonnet.nl. Zet daarin
dat u zich aan wilt melden voor de
digitale nieuwsbrief, en zodra het
eerste nummer er is krijgt u deze in uw
mailbox!

zomer 2007

Aan alle nieuwe huisgenoten van
‘onze’ katten en allen die een kat
bij ons hebben gebracht.
Ook u krijgt ons Poezenboot
krantje ook al heeft u zich 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 wordt
u of de kat er ook in genoemd.
Zo ook de mensen die een kat bij
ons gebracht hebben en daarmee
aangeven genoeg vertrouwen in ons
te hebben om de zorg van hun kat
aan ons over te laten, bij deze ons
krantje.
Bij dit krantje sturen we een
acceptgiro waarmee u een extra
bijdrage zou kunnen geven. Met
deze bijdrage zouden wij uiteraard
bijzonder blij zijn.
Was u van plan donateur te worden
dan kunt u dat nu heel eenvoudig

doen door minstens E 15 over te
maken onder vermelding van “nieuwe
donateur”.
We zouden het leuk vinden dat indien
u een bedrag gireert en u heeft een
kat van ons geadopteerd, u de naam
van de kat bij de giro vermeldt (zijn/
haar oude Poezenboot naam).
Ik wil tevens iedereen bedanken die
ons foto’s en verhaaltjes hebben
gestuurd. Het is geweldig om te
lezen hoe de katten het maken, hoe
bange katten toch dapper worden,
hoe kittens groter groeien en hoe kaal
geschoren langhaar katten weer een
vacht krijgen.
We maken zoveel nare dingen mee,
dat het zalig is om al die leuke foto’s
te zien.
Alles gaat in het plakboek, dat
iedereen op de
Poezenboot kan
inzien.
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iedere kat het voer dat bij hem of haar
past.
Wilt u meer weten vraag uw dieren
speciaal zaak of kijk op de Techni-Cal
site: www.techni-cal.nl

je-weet-wel-kater heeft, een actieve
tijger-kat, een kitten of juist een hoog
bejaarde kat, Techni-Cal heeft voor

We willen de firma v. Ree (importeur
van Techni – Cal) dan ook bedanken
voor het ter beschikking stellen van
het nodige kattenvoer.

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen,
op te vangen, en een goed onderkomen te geven? Geeft u dan onderstaande bon door aan een andere kattenvriend.

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot
en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 15 per jaar
en maak de contributie over naar :
Postbanknummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot te Amsterdam

Naam:........................................................................................................................................................... m / v
Wie dit leuke t-shirt met het originele logo
van de Poezenboot in kleur wil kopen, kan
dit doen voor E 15 en steunt daarmee ook
ons werk.
Ze zijn op de Poezenboot 38.G (t/o nr. 40)
te verkrijgen
in de maten small tot en met extra large.
Foto: Nicole tijdens opname van Paul de Leeuw
met het kitten Conny S.

Adres:.....................................................................................................................................................................
Postcode:.....................................................Woonplaats:......................................................................................
Telefoon: .....................................................Datum:..............................................................................................

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G (t/o 40)
1015 AB Amsterdam


Balthazar
Op 22 augustus hebben
wij Balthazar bij jullie
opgehaald en mee naar huis
genomen. Na het openen van
de reismand is hij begonnen
met een zeer uitgebreide
verkenningstocht door ons
appartement. De tocht werd af
en toe even onderbroken voor
een knuffel op de bank of een paar
happen brokjes uit zijn bakje. We
hebben hem een paar keer op de
kattenbak gezet en daar ging hij ‘s
avonds gelukkig ook gebruik van
maken.

(Azorro) Woes
In jullie magazine zag ik een
oproep om te laten weten hoe het
met voormalige bewoners van de
Poezenboot gaat. Nou, met Azzorro
gaat het fantastisch.
Woes In december 2005 ben ik naar de

begin zijn favoriete plekje. Hoog en
lekker zacht! Van de krabplank, die
we een week na zijn komst hebben
gekocht, is hij nog steeds helemaal
wild. Daar kan hij zich helemaal op
uit- leven. Gelukkig maar, want dan
hoeft hij zijn nageltjes nergens anders
in te zetten... Met bezoek heeft hij
ook geen enkel probleem. Daar kruipt
hij ook meteen bij op schoot. Toen we
laatst een feestje vierden en er vijftien
mensen langskwamen, waren we
toch een beetje huiverig over de
reactie van Balthazar. Gelukkig
vond hij het allemaal erg interessant
en zat hij zonder problemen tussen
de visite op de bank.

Balthazar

Behalve dat hij af en toe een
beetje schrikkerig reageerde op geluiden in en om het huis, was hij snel
op zijn gemak.
Inmiddels is het twee en een
halve maand later en we hebben
het nog steeds super gezellig
met elkaar. Balthazar is een echte
knuffelbeer. Hij doet het liefst de hele
dag niks anders dan op schoot liggen.
En als wij even geen tijd hebben om
te knuffelen, ligt hij op de strijkplank
in de slaapkamer. Dat is al vanaf het

Balthazar heeft geen blaasproblemen
meer gehad. Hij drinkt en plast
goed. Bij de dierenarts hebben
we inmiddels een derde zak S/D
gehaald en als deze bijna op is,
zullen we zijn urine een keertje
langsbrengen voor onderzoek.

Poezenboot gegaan om daar een
poes uit te zoeken voor mijn vriend.
Bij jullie viel dat niet in al te goede
aarde, want ja, een poes geef je toch
niet kado? Ondanks jullie gemopper ben ik toch gaan kijken en ik
werd (hoewel ik geen kattenliefhebber
was) meteen verliefd op Azzorro. Hoe
lief lag hij te slapen, en wat was hij
mooi! Het enige waar ik me zorgen
over maakte, was dat hij wellicht TE
lief zou zijn voor mijn vriend, die wel
van een beetje spelen houdt. Maar
toen Azzorro een andere kat hoorde
blazen, keek hij zo kittig op, dat ik
dacht: dit is ‘m helemaal.
Nu, bijna een jaar later, zijn zowel
mijn vriend als ik nog steeds heel
blij met Azzorro, die wij inmiddels
Woes hebben genoemd. Hij is lief en
stout, precies waar wij van houden.
We kunnen niet meer zonder hem.
Dankjewel, Poezenboot!
Groet en veel dank,
Patricia Oomen en Julian Sprengers

Kortom: We zijn super blij met
onze nieuwe huisgenoot!!!
Groetjes van Willem en
Annette en een knuffel van
Balthazar

tekening
van Melle

Mazzel….. Tov ! En Rex !
Zoals u in de Kerstuitgave van de
Poezenbootkrant heeft kunnen lezen
is katertje Mazzel de enige overlevende van het nest van Alysha-Isja.

Op 1 september 2004 hebben we
Doenja bij de Poezenboot mogen
halen om haar een fijn thuis te
kunnen bieden in Hillegom. Zoals
door jullie toen op de site gezet,
het was een echte theemuts. Was,
inderdaad, want helaas hebben we
Doenja dinsdag 24 oktober 2006
moeten laten inslapen. Eind juli
ontdekten we een bobbel
op haar wang en moest
de dierenarts na een

Joopie
Hier een berichtje over onze
Poezenboot-poes. Joopie is alweer
bijna 1,5 jaar bij ons. En het gaat heel
goed met hem. Hij zit graag bij mij
op schoot en is aanhankelijk, maar bij
m’n vriend gaat hij alleen bij uitzondering op schoot zitten. ‘s Nachts
komt Joopie bij ons in bed liggen
en dan het liefst onder de dekens.
Met de andere 3 katten kan hij goed
overweg. Sammy wil hem wel eens
uitdagen, hij besluipt dan Joopie
om met hem te spelen. Joopie
geeft dan een tik terug of
negeert hem gewoon.
Het grootste deel van

de dag ligt hij te slapen, maar af en
toe heeft hij behoefte om te rennen.
En rent met z’n staart omhoog
door de gang, gaat aan de deurmat
krabben en komt op z’n gemak weer
rustig teruglopen. Hij kan ‘’praten’’
miauwen dat het etenstijd is. Hij geeft
graag kopjes, hij doet dat met z’n
tand en gaat spinnen.
Daar begint hij al mee voordat je
hem aait. En als ik ga zitten wanneer
ik thuis kom wil Joopie meteen op
schoot. We zijn dus heel blij met
Joopie. Hierbij nog leuke foto’s van
Joopie.
groetjes van Anja Hoebe en Dion
Wong

Mazzel & (Rome) Tov

Balthazar

Doenja

Joopie

paar onderzoeken constateren dat
ze een kwaadaardige tumor had.
De oncoloog heeft haar ook nog
onderzocht maar de tumor zat
op een zodanig moeilijke plek dat
behandeling verder niet mogelijk
was. We hebben het afscheid nog
7 weken kunnen rekken door haar
ontstekingsremmers en pijnstillers
toe te dienen. Toch kwam het
onvermijdelijke nog heel snel en we
missen haar ontzettend. Ze was zo’n
lieve kat die een hele grote plek in
ons gezin innam en die ons heel veel
liefde heeft gegeven.
Ieder moment van de dag missen we
haar gemekker, haar warme lijfje
op het bed ’s nachts en haar
urenlange slaapjes op schoot.
Ze was een lot uit de loterij
waar we helaas maar 2 jaar
van hebben mogen genieten.
Fam. de Beunje uit Hillegom

Doenja

Toen wij hadden besloten om twee
katertjes op te nemen in ons gezin,
dachten wij (uiteraard) allereerst aan
de Poezenboot.
Van Judith hoorden wij over Mazzel.
Wij zijn gaan kijken en we waren
meteen verkocht.
Op de Poezenboot was nog een ander
katertje waar ik helemaal verliefd op
werd. Zwarte “Rome”, dat we meteen
omdoopte in “Tov”.
Mazzel en Tov. Ze zijn bijna even oud.
Het is een fraai stel, die twee. En met
Markiesje (hond) “Rex” bouwen ze
graag een wild feest in huis: rennen
met hun drietjes door het huis, de
trap op en af, in en uit de badkamer
en dan nèt op tijd (of niet….) remmen
voor het volgelopen bad...
Lieve Mazzel is schatje. Hij is een
stuk tengerder dan Tov.
Mazzel sabbelde in het begin nog
graag op onze vingers. In zijn jonge
leven werd hij met de fles gevoed.
Waarschijnlijk hierdoor kon hij niet
zo goed uit het waterbakje drinken
en bleef ná het drinken nog enkele
minuten met zijn mond half open
zitten smakken. Koddig gezicht, maar
ook een beetje zielig.
We laten Mazzel nog maar héél af
en toe op onze vingers sabbelen.

Het waterdrinken gaat nu
helemaal goed.
Tov is zwart met een paar witte
haartjes op zijn borst en een paar
witte okselhaartjes. Hij is een straatkatje en is al twee keer ontsnapt. Eén
keer ’s avonds. Toen was hij moeilijk
terug te vinden. Gelukkig klom hij,
niet al te hoog, in een boom en
konden we hem er zo uit plukken.
De tweede keer was 07.15 uur in de
sneeuw. Hij was toen makkelijker
te zien maar was niet van plan om
terug te komen. Het heeft ruim een
uur geduurd voor hij weer binnenwandelde.
Als Mazzel en Tov straks gecastreerd
zijn mogen ze naar lekker naar
buiten. Hier in Groningen kunnen ze
veilig buiten spelen.
We maken mooie dingen mee met
Mazzel, Tov en Rex.
Mazzel en Tov zitten graag op de
badrand als één van ons in bad ligt.
Rex ligt op de grond. Tov zit als een
ouwe kater rustig op zijn gemakkie.
Zo af en toe drijft zijn staart op het
water. Heeft-ie niet in de gaten. Of
wel, en dan vindt-ie ’t wel best.
Mazzel lepelt met zijn pootje water
uit het bad. En hij vindt het zo supergezellig dat hij regelmatig op zijn zij
wil rollen om geaaid te worden. Dan
vergeet hij dat hij op de badrand ligt…
PLONS! En hij leert er niet van…
Mazzel, Tov en Rex liggen vaak te
stoeien. Zwart, wit en grijs door
elkaar.
Mooi speelgoed is een grote
plastic tas. Je hoeft er maar mee
te knisperen en met z’n drietjes
komen ze aanrennen.
Mazzel valt vaak zo maar in slaap.
Dan loopt hij door de gang, gaat

Mazzel & Tov

even zitten en zzzz, weg is-ie.
Of hij wil zijn achterpoot wassen.
Steekt die naar voren, staart even
voor zich uit, dommelt een beetje in,
wordt weer wakker, ziet zijn poot “wat
doet die hier nou??”, weet niet meer
wat-ie van plan was, trekt zijn poot
terug en gaat liggen slapen.
Of hij speelt met Tov of Rex en valt in
slaap. Met een mondvol Tov. Of een
mondvol Rex.
We zijn heel blij met ons stel. Geen
dag is hetzelfde. En ze maken ons
vaak aan het lachen.
Melle, Robert en Nicole
Groningen.

Mazzel (links) & Tov



(Danny) Sam
Wat een leuk idee om mensen die
een Poezenboot- poes hebben een
stukje te laten schrijven! Ik ben
zelf trotse eigenaar van een mooie
rode kater. In december 2004 ging
ik eens even een kijkje nemen op
de Poezenboot. Ik viel meteen voor
een schattig rood katertje genaamd
Danny. Vanaf het begin af aan was
Danny (nu Sam) erg aanhankelijk. Hij
was binnen de kortste keren gewend.
Na een paar maanden heb ik nog een
kitten gekocht. Daar was Sam het in
het begin niet zo mee eens. Ze zijn
nu twee jaar bij elkaar en het gaat
gelukkig nu wel een stuk beter. Maar
Sam moet af en toe wel even laten
weten dat hij de baas is! Gelukkig
rennen ze ook vaak speels achter

elkaar aan door het huis. Verder is het
een enorm lieve kater:
‘s ochtends maakt hij me allerliefst
wakker met honderden kopjes en
mauwtjes, hij drinkt inmiddels uit de
kraan (het bakje met water is een
stuk minder leuk), vraagt voortdurend om knuffels en vindt het
heerlijk om te spelen. Kortom, een
kat om op te vreten. Ik wil hierbij
ook nog even zeggen dat ik vind
dat jullie enorm goed werk doen
en dat ik er trots op ben een
Poezenboot poes in mijn huis te
hebben!

Sam

Zazu & Mitzi
Op kerstavond, 2003, was het zover.
Nadat ze op internet hadden gezien
dat Zazu en ik (Mitzi) een huis
zochten kwamen onze nieuwe baasjes
ons bij de Poezenboot afhalen.We
waren natuurlijk best zenuwachtig.
Thuisgekomen verstopten we ons
onder de bank waar we een paar
dagen met grote angstogen bleven
zitten, totdat we ervan overtuigd
waren dat onze nieuwe omgeving
veilig en oke was.

P.S.: omdat mijn moeder ook zo
weg is van poezen heb ik vorig jaar
oktober twee schattige katertjes
van de Poezenboot gehaald. Ze leven
nu heel gelukkig in Zuid Frankrijk bij
mijn ouders!

Zazu

Mitzi

(Twikky) Sam
In maart 2006 kwam Twikky
(inmiddels omgedoopt tot Sam)
bij mij wonen. Van tevoren was
mij aangeraden hem eerst in een
kleine ruimte te laten wennen voor
hij het hele huis mocht verkennen.
Maar na een uur in de slaapkamer
doorgebracht te hebben, had Sam
het eigenlijk wel

weer gezien en begon hij aan de
deur te krabbelen op zoek naar
nieuwe avonturen. En dat is wel erg
kenmerkend voor Sam; hij houdt
van heerlijk slapen in de zon in de
vensterbank, maar zodra er wat te
doen is, is hij er als de kippen bij en
steekt hij nieuwsgierig zijn koppie
om de hoek. Ook is het een echte
knuffelkont, het liefst zou hij de hele
dag op schoot zitten en
als ik thuiskom zit hij me
dan ook al bij de deur
op te wachten en blijft
net zo lang achter me
aanlopen tot ik ergens
ga zitten, zodat hij op
schoot kan. Met z’n
tweeën hebben we het
zo dan ook prima naar
ons zin. Het enige waar
Sam nog wel eens wat
moeite mee heeft is
Sam het snappen van het

3 jaar later.... Onze baasjes
denken nog steeds dat zij
de baas zijn,maar wij weten
wel beter.We hebben ze goed
afgericht zodat we regelmatig
iets lekkers krijgen,er met
ons gespeeld en geknuffeld
wordt en de poezen wc altijd
keurig schoon is. Natuurlijk
doen we ook iets terug. We
helpen bij het uitpakken van de
boodschappentas,ritselen lekker
met de krant als een baasje zit te
lezen,spelen verstoppertje in de
kasten en de wasmand,meppen
met ons pootje in de zeepsop
tijdens de afwas en slapen iedere
nacht op bed waarbij wij natuurlijk
wel veruit de meeste ruimte nodig
hebben.
Kortom,het bevalt ons hier prima.
Alleen moeten we onze baasjes nog
afleren om te mopperen als er weer
eens ergens een haarbal ligt of als
we (per ongeluk) eens aan de bank
krabben ! Maar toch zijn we wel dol
op hen dus mogen ze voorlopig bij
ons blijven wonen.
Wij wensen alle bewoners van de
Poezenboot toe dat ze in 2007 ook
een nieuw huis zullen krijgen.

En ineens stond daar de foto van
Oortje, een rooie kater van een jaar
of 8 met een schattig ‘schrompeloortje’. Om de een of andere reden
dacht ik meteen: dat is ‘m! Oortje
was een beetje een rafelig exemplaar
om te zien, maar hij bleek enorm lief
en knuffelig. Tussen Kerst en Oud &
Nieuw heb ik hem opgehaald. Hij was
echt een cadeautje! De eerste nacht
kroop hij al luid spinnend tegen me
aan.
o

hts) en Doz

Oortje (rec

Oortje
the cat who came for Christmas
In december 2004 was ik op zoek
naar gezelschap voor mijn oude
kater Dozo. Liefst niet te jong, niet
te oud en lief voor andere katten.
Regelmatig bekeek ik de website van
de Poezenboot, vooral een rode kater
leek me wel wat.

Hoe lief hij is bleek afgelopen
voorjaar, toen Dozo erg ziek werd.
Door een tumor kon hij z’n tong
niet goed meer gebruiken om zich
te wassen. Gelukkig gaf Oortje zijn
snoet regelmatig een uitgebreide
wasbeurt... Sinds mei is Dozo er
niet meer en zijn Oortje en ik met
z’n tweeën geweest. Tot we een
paar weken geleden een nieuwe
huisgenoot kregen, kater Johnnie.
Ook dat gaat hartstikke goed samen.
Poezenboot, bedankt voor deze
superlieve Oortje!

(Jannie) Kitty

liefs van Zazu en Mitzi
(alias Mauw en
Hummel)

gebruik van een kussen (zie foto),
maar ook dat leert hij binnenkort wel!
Ontzettend bedankt voor jullie goede
opvang van Sam en ga zo door!
Groetjes, Mathilde en Sam
Kitty

I received your letter. The photo on
the news letter was so lief!
Jannie(Kitty) is doing very well. I
found out though that she has a heart
condition (a heart murmur) and has
to take blood pressure medicine. The
first few weeks on the medicine she
was slow and tired but now is alive
and really well. She has found me
and I have found her. It was the best
choice I have ever made! She gets
brushed two times a day and plays
every night for an hour at least with
tons of toys! I will try to stop by soon.
Thanks x Cole

Lotje in haar hokje op de poezenboot

(Lily) Lotje
In april 2004 zijn wij bij jullie op de
Poezenboot geweest en zagen Lily
toen in haar hokje zitten en waren
meteen verkocht. Een week later
mochten wij haar ophalen en kwam
ze bij ons wonen in Haarlem. Wij
vonden Lily niet zo’n mooie naam en
vanaf toen heette ze Lotje.
Ze was in het begin heel erg bang
voor alles en iedereen en ze ging
zich overal verstoppen. Na een week
was ze al aardig gewend aan ons en
onze geluiden en voelde ze zich al
aardig thuis. Wij woonden niet zo
groot, maar ze genoot van alle rust
en aandacht. Na een half jaar zijn we
verhuisd naar Arnhem. Dit huis is een
stuk groter en dat vond Lotje heerlijk.
Ze heeft nu zelfs een eigen kamer.
De zus van mijn vriendin vond een
verwaarloosde kat op de camping
en het leek ons voor Lotje gezellig
dat ze een vriendinnetje kreeg, dus
wij hebben deze kat liefdevol in huis
opgevangen. Dit is ook een europese
korthaar en een vrouwtje
en ze heet Loesje. Hier
moest Lotje eerst erg
aan wennen, want niet
alle aandacht ging meer
naar haar, maar na een
maand waren ze de dikste
maatjes. Laatst moest
Loesje naar de dierenarts
en toen keek Lotje haar
helemaal na en zat weer
trouw op haar te wachten
toen we thuis kwamen.

Ayla, (is dol op bier…) is een heerlijke
knuffelkat! Ze ligt graag uitgebreid
op de bank of op bed en houdt van
gezelligheid. Af en toe is ze het
geknuffel helemaal zat en doet ze
even kattig. Dus krijg je een miauw
als waarschuwing, dan kun je maar
beter stoppen met aaien! Ze loopt
graag buiten een rondje, maar ze gaat
nooit ver van huis, het is al gauw te
nat of te koud. Ze vind het heerlijk
om te spelen met een speeltje aan
een stokje (want dan is ze een felle
tante) en komt er ineens leven in
onze ‘theemuts’…..


We zijn heel blij met onze poezen
en willen ze voor geen goud meer
missen!
Groetjes van familie van den Akker uit
Heemstede
Bella

Bella, (op de vissenkom) was een
uitermate bang katje toen we haar in
mei van dit jaar kregen.
Langzamerhand begint ze zich
vertrouwd te voelen in haar nieuwe
huis en kunnen we haar heerlijk aaien
(waarbij ze luid begint te knorren) en
komt ze zelfs op schoot liggen.
Van vreemde mensen en kinderen
moet ze nog niet veel hebben; dan
gaat ze veilig boven in de badkamer
liggen, maar als alle vriendjes en
vriendinnetjes vertrokken zijn komt ze
weer gezellig beneden liggen. Zoals
je kunt zien, is ze dol op onze vissen.
Ze houdt ook erg van het drinken uit
de kraan en uit allerlei waterbakjes
buiten. Ze speelt graag met rietjes en
als ze de kans krijgt steelt ze die uit
het limonadeglas van de kinderen!

Ayla heeft helaas een chronische
darmontsteking en moet nu
medicijnen en speciaal voer. Gelukkig
vindt ze het nieuwe voer ook lekker,
maar elke dag een pilletje is wat
minder! Moeder moet met een leren
jas en handschoenen aan de kat
vasthouden en vader doet
Ayla
het pilletje achter in de keel.
Gelukkig is ze daarna niet
boos op ons, dus het moet
maar even voor haar eigen
bestwil.

Een half jaar geleden is er zelfs een
derde kat bijgekomen, Juultje. Dit is
nog een jonge poes en wil de hele dag
spelen. Ook hier moest Lotje eerst
weer erg aan wennen, maar ze vinden
het nu erg gezellig met z’n drieën.
De hoogtepunten van de dag zijn de
momenten wanneer ze eten krijgen.
Lotje zit hier altijd op te wachten en
weet precies hoe laat ze weer eten
krijgt.
Kortom Lotje is een geweldige kat en
we zijn blij dat we haar op die dag in
april hebben meegenomen van de
Poezenboot.

Juultje

Met vriendelijke
groet,
David, Aaltjen,
Lotje, Loesje en
Juultje

Loesje

Skippy

(Amalia & Alexia) Ayla & Bella
Hierbij een berichtje van voorheen
Amalia en Alexia, nu geheten Ayla
(ofwel Koos) en Bella.

Lotje in Arnhem

Horus

Mimi

Horus

Mimi
In december 2002 heb ik poes
Mimi van jullie overgenomen.
Mimi is een rustige poes met
de mooiste groene ogen die
ook ooit gezien heb. Die
mooie ogen maakten de keus
destijds makkelijk. Mimi
leek zich direct thuis te
voelen op mijn kamer. Ze
liep af en toe even een
rondje op het dakterras,
maar kwam altijd snel
weer naar binnen. Een echte oude
gezellige binnenpoes. Veel slapen
en af en toe een opleving en als een
bezetene door de kamer rennen. De
gezondheid was helaas minder: veel
huid- en maagproblemen. Dit werd
zo erg dat de dierenarts haar wilde
laten in slapen. Ik had haar slechts
een paar maanden en was in tranen...
De dierenarts besloot uiteindelijk
toch nog tot een laatste ‘wanhoopsoperatie’. Mimi werd opengesneden
en er werd van alles uit haar buik
verwijderd. En... ze kon blijven
leven! Een half jaar later kreeg ik van
kennissen een jong poesje (Momo).
Dit leek me ook voor Mimi leuk, maar
Mimi dacht daar anders over. Mimi
liet opeens een heel andere kant

zien: weken lang
terroriseerde ze de
kleine Momo. Ik hoopte
lange tijd dat ze wel aan
elkaar zouden wennen, maar helaas.
Uiteindelijk besloot ik Mimi naar
mijn ouders te verhuizen. Dit bleek
voor iedereen de beste keuze. En zo
woont, de inmiddels echt bejaarde,
Mimi rustig in Utrecht. Ze heeft het er
prima, wordt verwend, slaapt de hele
dag en vangt af en toe nog een vlieg.
Met vriendelijke groet, Daan

Horus

Hallo!
Ik word door mijn nieuwe baasjes,
Sabina en Martin, ‘Whitey’ - wat
Engels is voor ‘Witje’ is mij verteld
- of gewoon ‘Witte’ genoemd. Maar
mijn naam is Horus. Dat is eigenlijk
een beetje gek, want je spreekt het
uit als ‘Hoor ‘es’, wat ‘Hoor eens’
betekent, maar ik hoor niks! Ik ben
namelijk al vanaf mijn geboorte doof.
Toen ik op de Poezenboot kwam,
vond iedereen mij leuk. Want ik ben
ook heel leuk! Maar ze vonden vooral
mijn ogen mooi; ik heb 1 groen en
1 blauw oog. De mensen van de
Poezenboot maakten een foto van mij
en zetten die op de website. Sabina
keek toevallig eens op die website en
werd verliefd op mij, tenminste, ik
geloof dat ze me dat later probeerde
te vertellen Ik kan nog niet zo goed
liplezen, mensen zijn wat lastig, die
gebruiken zo weinig lichaamstaal.
Samen met Martin kwam ze mij
ophalen. Dat was heel gek, ik werd
in een klein hokje gestopt en toen
gingen ze met mij lopen. Dat vond
ik níet leuk! Ik heb héél hard gegild
- tenminste, dat denk ik, want alle
mensen op straat keken naar me,
en sommigen lachten mijn nieuwe
baasjes uit, maar die moesten zelf

ook lachen. Toen gingen we met
de tram. Dat was niet zo erg, dat
hobbelde tenminste niet zo als het
lopen.
Na een minuut of 20 waren we
eindelijk thuis! Daar wachtte mij nog
een verrassing: 3 katten! Die vonden
mij eerst niet zo leuk (wat ik heel gek
vond, want ik ben héél leuk), en ik
wilde juist zo graag vriendjes met ze
worden; ik deed heel erg mijn best!
Kyra, de poes, was de baas. Daarna
Rembrandt, de grote Maine Coon
kater. Lucifer de kater stond beneden
in de rangorde, hij is dan ook echt
een watje (ik hoop niet dat hij dit
leest).
Een paar dagen later werd ik erg ziek
en moest ik naar de dierenarts. Ik
was verkouden, en moest een spuitje,
pilletjes slikken en neusdruppeltjes.
De neusdruppeltjes vond ik níet leuk.
Toen ik weer beter was, werden de
andere 3 katten ziek. Toen moesten
zij ook pilletjes slikken en druppeltjes
(ha!). Een tijdje later moest ik wéér
naar de dokter; toen werd mijn gebit
helemaal schoongemaakt. Sabina
vond dat ik een ‘rokersgebit’ had
- mijn tanden en kiezen waren geel.
Nu woon ik hier inmiddels een half
jaar en het bevalt me wel. Het was

eerst even wennen, want er wonen
hier heel veel dieren. Maar die zijn
allemaal wel interessant. Ik durf nu
ook heel goed van me af te bijten. Ik
sta niet meer beneden in de rangorde;
daar staat Lucifer. Ik probeer me nu
nog verder omhoog te werken, maar
Rembrandt is nogal groot.
Ik slaap graag in de hangmat, of
op de magnetron. Ook op de grote
stoel in de grote kamer lig ik graag,
en als er iemand op zit, ga ik daarbij
gewoon op schoot zitten. Mijn
nieuwe baasjes pakken mij veel op en
ze knuffelen mij ook veel. Dat vond ik
eerst niet zo leuk, maar ik begin er al
aan te wennen.
Ik ben gek op mijn brokjes. Daar
zeur ik heel hard om. Volgens mijn
baasjes zeg ik geen ‘miauw’ zoals een
‘normale’ kat - alsof ik niet normaal
ben - maar ‘bral’ (ik hoor mezelf toch
ook niet!). Dus soms noemen ze mij
ook ‘Bral’.
Verder gaat het hier heel goed. Ik
mag op het balkon zitten samen met
mijn nieuwe vriendjes. Dat vind ik
heel fijn. En als mensen mij achter
mijn oor kriebelen, ga ik héél hard
spinnen. Tenminste, dat dénk ik...

(Sasja) Skippy
Hierbij een klein stukje over Skippy
( bij jullie heette ze Sasja). Ik heb haar
op 3 juni 2005 van jullie meegekregen. Mijn vorige poes was toen
een maand of 8 daarvoor na bijna 22
jaar overleden. Vanaf het begin voelde
de poes zich thuis. Ik had gerekend
op een paar dagen onder een kast,
maar vanaf het moment dat zij uit de
box kwam was zij heel erg aanwezig!
Ik heb haar Skippy genoemd omdat
zij heel veel en graag springt. Ook
hoog, zoals op de kast, en vanuit een
“hinderlaag” naar je benen.... vandaar

de naam Skippy. ( Ook zijn haar
achtervoeten egaal zwart, waardoor
ze een beetje op kangeroopoten
lijken) ‘s Ochtends de trap af met
Skippy in de buurt is soms lastig! Zij
gaat dan op iedere trede op haar rug
liggen, pootjes in de lucht en dan
wil ze op de buik gekriebeld worden.
Zij heeft de neiging om erg dicht in
de buurt van je voeten te komen,
waardoor er ook nogal eens op een
staart gestapt wordt. .Zij speelt graag.
Op dit moment is haar favoriete
bezigheid het gooien van een muisje
( zij vangt het dan). Verder heeft zij
de neiging om heel snel (en liefst
veel) te eten. Pas de laatste paar
maanden laat zij wat brokjes liggen
om “later”op te eten. Zij krijgt dan
ook afgepast eten, want anders wordt
ze te dik.(de dierenarts vond haar in
mei bij haar herhalingsprikje nog net
niet te zwaar). Maar zoals jullie uit
de bijgaande foto’s kunnen zien... het
gaat haar goed.
Ella Hardenberg ( en Skippy)

Een poot van Horus.”


Mevrouw van Weelde`s
droom werd werkelijkheid
De Poezenboot was haar leven. Ze
had ook de wens de droom van
Stichting Hondenbejaardenoord `t
Paradijsje te helpen verwezenlijken.
Daarom bedankt de Stichting haar
hartelijk voor haar legaat. Deze
droom ontstond bij het Hondenvakantieoord, omdat hondeneigenaren
die hun hond komen brengen om
van een heerlijke hondenvakantie
te genieten, of die een realistisch
schilderij van hun hond komen laten
maken, soms vragen om oplossingen voor permanente opvang van
bejaarde vaak zieke, zorgbehoevende
niet meer herplaatsbare honden.
Daar dit financieel niet te verwezenlijken is, is er om bij te dragen
dit doel te bereiken, de Stichting
Hondenbejaardenoord `t Paradijsje
ontstaan. Het doel is: bejaarde
honden opvangen en liefdevol
verzorgen, een huis/boerderij, een
stuk land, en de oude honden in alle
rust een geweldige en gelukkige oude
dag geven met liefde en intensieve
verzorging in alle vrijheid binnen en
buiten.

De Paardenkamp
De Paardenkamp is een rusthuis
voor oude paarden en pony’s. Een
rusthuis, waar ze van hun welverdiende pensioen kunnen genieten na
een leven van hard werken. Er wordt
niet meer gewerkt, het enige wat ze
hoeven te doen is lekker lopen in de
wei, een wortel aanpakken van een
bezoeker en genieten van de rust en
verzorging op De Paardenkamp.
Al 45 jaar bestaat De Paardenkamp.
In 1962 opgericht door de heer C.J.
‘t Hart, destijds secretaris van de
Dierenbescherming afd. Soest. Hij
was een dierenbeschermer in hart en
nieren en haalde overal en nergens
oude dekens, voederbakken en vooral
voer vandaan voor de honden en
katten in het asiel.

Zo kwam hij ook op het abattoir
voor slachtafval, toen hij een oud
afgedankt paard daar zag staan, die
voor de slacht ging.
Dit was voor de heer ‘t Hart de
aanzet geweest tot het oprichten
van een paardenrusthuis, waar oude
afgedankte paarden hun oude dag
konden slijten.
Op 19 januari 1962 werd de stichting
De Paardenkamp opgericht en in
datzelfde jaar, op 14 april, kwam reeds
het eerste paard Corrie uit Markelo.
Het was een boerenwerkpaard en zij
werd toen al welkom geheten door
plm. 400 bezoekers. In korte tijd
was Corrie dus al goed bekend bij de
dierenvrienden.
De Paardenkamp bestaat nu dus al
45 jaar en in totaal hebben al ruim
400 paarden en pony’s hier van hun
pensioen mogen genieten.

Alertis

Van genieten en geschilderd worden.
Wat is het Hondenvakantieoord?
Het is niet een permanente opvang
voor bejaarde/zieke honden zoals de
Stichting Hondenbejaardenoord `t
Paradijsje is; doch een hondenvakantieoord een `Home from home` een
2de thuis, gevestigd in een woonboerderij. Een zeer stille paradijselijke
plek, oase van rust , zonder hokken
of kennels, geen aparte ruimten, de

De natuurlijke leefomgeving van de
beer is aan het verdwijnen en verschillende populaties wilde beren worden
met uitsterven bedreigd. Ook worden
over de hele wereld beren mishandeld
en misbruikt door mensen,
veelal voor vermaak. Dit moet
stoppen! Daarom zet Alertis, stichting
voor beer- en natuurbescherming,
zich in voor de bescherming van de
beer en zijn leefgebied.
hond geniet volledige vrijheid binnen
en buiten de gehele woonboerderij.
De hond moet absoluut sociaal in
de omgang zijn, met mens en hond.
Liefdevolle verzorging, warme huiselijkheid, met elke voedingsgewoonte
wordt rekening gehouden. U kunt er
van Uw hond ook een zeer fraai en
kundig schilderij laten maken.
Bel vrijblijvend/reservering :
0516-491595
email: vid@xs4all.nl
www.hondenparadijs.nl

Vooral in de zomer: warm weer,
ramen en/of deuren open, hup kat
weg. Of de niet zo ervaren oppas laat
de kat ontsnappen. Overal hangen de
briefjes aan de ramen en bomen.
Ik moet er niet aan denken; opeens je
kat weg en je weet niet waar ze is of
wat er met haar gebeurd is.
Een
prachtige
nieuwe
manier
om dit
probleem
te helpen
oplossen:
de chip
Uw gegevens
zoals naam,
adres,
telefoonnummer op één
minuscuul chipje.



Eventuele giften zijn van harte
welkom op postbank nr. 63.16.24,
t.n.v. De Paardenkamp Soest.
www.paardenkamp.nl

Deze goede doelen danken
mw H van Weelde hartelijk voor het legaat
dat zij aan hen heeft nagelaten.

Het Hondenvakantieoord

Vele katten raken zoek en vinden
nooit meer hun huis terug en u dus
nooit meer uw kat.

Ongeveer 100 paarden en pony’s
zijn nu in verzorging en zeven vaste
medewerkers kunnen alle voorkomende werkzaamheden verrichten
en ook de bezoekers een rondleiding
geven.
Naast de rondleiding is er ook
een videopresentatie en is er voor
de kinderen een soort speurtocht
gemaakt.
Ook is er een wandelroute uitgezet
van plm. 3 kwartier, langs de
bosrand om de weilanden van De
Paardenkamp heen.
Al met al een bezoek meer dan waard
en de toegang is ook nog gratis!

Een van de meest bekende welzijnsprojecten van Alertis is Het Berenbos
in Ouwehands Dierenpark Rhenen. In
twee hectare bos worden beren met
een vreselijk verleden, bijvoorbeeld
als dans- of circusbeer, opgevangen.
In Het Berenbos kunnen ze weer beer
zijn! In samenwerking met buitenlandse organisaties werkt Alertis ook
in het buitenland aan diverse natuurbescherming- en welzijnsprojecten.
Dit zijn projecten in onder meer
Bulgarije, Kroatië, Georgië en India.

www.alertis.nl

Sponsorloterij

Deze wordt via een dikke injectienaald onder de huid geplaatst.
Via een zogenaamde ‘reader’ kan
men het chipnummer lezen. Komt
hij of zij per ongeluk buiten, in
het asiel-opvangcentrum terecht,
of via de dierenambulance bij de
dierenarts, dan kan via de chip altijd
het huisadres van uw kat, hond etc
worden achterhaald.
Geen vervagende tatoeages meer of
kwijtgeraakte bandjes c.q. kokertjes.

U heeft er vast wel van gehoord.
De loterij die goede doelen steunt
door de helft van ieder verkocht lot af
te dragen aan een door u zelf gekozen
goed doel.
Mocht u al meespelen, maar niet zelf
een goed doel hebben uitgekozen dan
gaan we u nu vragen om voor de
Poezenboot mee te spelen.
U hoeft dan alleen maar de Sponsorloterij te vertellen dan u voortaan wilt
mee spelen voor de Poezenboot.
Mocht u nog niet mee doen dan gaan
we u uiteraard vragen om mee te
spelen voor de Poezenboot.
Van elk lot dat u koop (€ 6,50) gaat de
helft naar de Poezenboot.
U steunt ons daar dus mee en maakt
zelf kans op vele geldprijzen.
Iedere week maakt u kans op 1
miljoen euro en iedere maand op 2
miljoen.

Mocht u (nog) geen chip willen voor
uw kat, dan is er een speciaal kattenbandje aan te bevelen, zodat mensen
die uw kat vinden, weten waar zij of
hij thuishoort.
Zo’n speciaal kattenbandje heeft een
elastisch stukje tussen het leer, zodat
het losschiet als de kat ergens achter
blijft hangen.
Hang er een adrespenning aan
(kokertjes raken ze zeer gauw kwijt)
of schrijf uw adres of telefoonnummer op de buitenkant van het
bandje met een waterproof pen.

Stichting AAP is een Europees
opvangcentrum voor verwaarloosde
en afgedankte uitheemse dieren,
zoals apen, wasberen, stinkdieren
en prairiehondjes. Deze dieren
zijn afkomstig van illegale handel,
proefdierlaboratoria, louche dierentuintjes en particulieren. De meeste
dieren die binnenkomen zijn in een
slechte conditie door ondervoeding
of verkeerde voeding, jarenlange
eenzame opsluiting en veel te kleine
behuizing. Bij Stichting AAP krijgen
de dieren de rust om te herstellen
en weer te leren om met soortgenoten om te gaan. Als de dieren
weer helemaal gezond zijn, zoekt de
stichting naar een gerenommeerde
dierentuin of mooi reservaat om ze te
herplaatsen.
Helaas is er niet voor elk dier een
goed herplaatsadres te vinden.
Daarom realiseert Stichting AAP
permanente opvang voor dieren
die nergens meer terechtkunnen.
Zo zijn in 2001 de apeneilanden in
gebruik genomen, is dit najaar het
Chimpansee Complex geopend en
hopen we binnenkort te beginnen
met de bouw van Primadomus, een
prachtig nieuw onderkomen in zonnig
Spanje.
Helaas blijft de stroom dieren die een
goede opvangplaats nodig hebben,
toenemen. Daarom is de tweede
doelstelling van de stichting het
geven van preventieve voorlichting
aan particulieren, organisaties en
overheden. Op die manier hopen we
dat men gaat inzien dat het onwenselijk is wilde dieren te houden als
huisdier of in de amusementsindustrie.
www.aap.nl

Katten-identificatie
Maar een chip is veiliger en
betrouwbaar. Mocht u een dier vinden
dan kunt u altijd naar een dierenarts
of asiel-opvangcentrum en vragen
of zij het dier op een chip willen
controleren.
Wilt u meer weten over chippen kijk
dat even op onze site poezenboot.nl
Attendeer andere dierenliefhebbers
op de chip.
Wij kennen het grote voordeel, want
al vaak hebben wij door toedoen van
de chip het adres van de “vondeling”
nog dezelfde dag kunnen traceren.
Wij zijn dan blij, de kat is blij en de
huisgenoten zijn blij.
voor meer info:
www.virbac.nl of www.ndg.nl

Stichting AAP

Het zal je toch maar gebeuren !
Veel mensen zijn bang, dat als ze dit
eenmaal doen, ze er hun leven lang
aan “vast zitten”, maar dat is echt
niet zo.
U kunt te allen tijde opzeggen en dat
gaat per direct in.
Mocht u geen tijd hebben om te
checken of u het miljoen gewonnen
heeft: geen ramp want alles gaat
automatisch.
We zouden het geweldig vinden als
veel mensen mee gaan doen.
U kunt ons bellen en dan maken wij
het in orde of u kunt de Sponsorloterij bellen 020-5737564.
Wilt u meer info, bel ons dan gerust.
We hopen dat u gaat mee doen.

Katten hebben een veilige plek nodig
“Mijn katten zijn echt mijn gezin. Ik ben enorm aan ze gehecht.” Aan het woord is Marleen van der Loo,
een van de castleden van Cats, de musical van Joop van den Ende Theaterproducties die door Nederland
trekt. De Poezenboot sprak met haar aan de vooravond van de première van Cats in Koninklijk Theater
Carré in Amsterdam.
“Voor mijn rol in Cats moesten we
katten bestuderen en trekjes van hen
overnemen. Zodat mensen in het
publiek dat herkennen: ‘hé, dat doet
mijn kat ook!’. Ik heb vier katten thuis
waar ik graag naar kijk, dus daar was
ik snel mee klaar. Maar ik vind het
nog steeds leuk om naar m’n katten
te kijken en proberen uit te vinden
wat er gebeurd in die koppies en dat
te gebruiken in de show. De inspiratie voor de rol die ik speel in Cats,
Spikkelpikkelmies, heb ik bijvoorbeeld
deels gehaald uit een kat van mij die
pas is overleden. Die leek op Spikkelpikkelmies.”

Schapen en katten
“Ik woon met m’n vier katten op een
boerderij, daar hebben ze alle ruimte
om lekker in en uit te lopen. Het
is nog niet zo lang geleden dat we
van de randstad naar het platteland
verhuisden. Zó mooi om te zien hoe
onze katten voor het eerst oog in
oog stonden met schapen en pony’s.
En egels, dat zijn ook héle vreemde
wezens in de ogen van een kat.”

Marleen

28 Katten uit één huis...
Verdeeld over enkele dagen zijn
26 katten binnen gebracht, alle
afkomstig uit een woning.
We stonden ook even raar te kijken
toen deze mevrouw belde en vertelde
dat ze een oplossing zocht voor haar
26 katten. Door privé- problemen kon
zij de katten niet meer hebben. Op
onze vraag; hoe het zo uit de hand
heeft kunnen lopen, zei ze: ja dat
vraag ik me zelf nu ook af. Er was
geen kat (op misschien 1 na) steriel.
Dus poezen die krols werden waren
ook meteen zwanger. En van alle
kittens, die geboren werden, bleven
er nog wel eens een paar “hangen”.
Geen van de katten was ingeënt,
gechipt of steriel. Meestal betalen
de mensen een bedrag als bijdrage
in de kosten als zij een kat afstaan,
maar in dit geval kon de mevrouw
niets bijdragen. Dus 25 inentingen,
25 keer chip en 25 keer sterilisatie
c.q. castratie kwamen voor rekening
van de Poezenboot. Gelukkig waren
de katten, buiten dat ze wat mager
waren, goed gezond. Ze waren

allemaal erg angstig in het begin en
sommige zijn dat nog. Deze kunnen
we nog niet hanteren, daar is erg veel
geduld voor nodig.
We gaan proberen om ze met z’n
tweeën te plaatsen of bij iemand die
al een sociale kat heeft.
Als je zolang al in een groep katten
hebt geleefd, dan lijkt het me het
beste om, in ieder geval,
nog 1 maatje te hebben. Stel je voor
opeens helemaal in je uppie, al je
maatjes weg. Geen maatje meer om
mee te spelen, te wassen, tegen aan
te kruipen, ruzie mee te maken, niets.
Het is wel een geluk dat de mevrouw
in deze periode is gekomen. Zou dit
namelijk in het voorjaar of de zomer
zijn gebeurd, dan hadden we geen
plek gehad voor zoveel katten en
hetzelfde zou gelden voor het asiel.
Dan was het drama niet te overzien.
Maar gelukkig zijn ze bij ons en
hebben we voor een aantal katten al
een goed thuis gevonden. Nu ook
nog voor de andere katten.

Sterilisatie/Castratie Actie
van de Poezenboot
Op het moment dat
ik dit schrijf is het
midden maart en ben ik
bezig met het maken van
het sterilisatie/castratie
actieformulier van de
Poezenboot.
En via via heeft er al iemand
gebeld om gebruik te willen
maken van de actie.
Ook al zijn we nog niet echt
van start gegaan, dit betreffende
poesje wordt al wel gesteriliseerd.
We hebben ook al contact gelegd met
onze dierenartsen en we overleggen
hoe we deze actie zo eenvoudig
mogelijk kunnen opzetten.
Wij houden u op de hoogte.

Heidih ©2007

Kattenleed
“Toen we eenmaal naar de boerderij
verhuisd waren, heb ik een kat uit
het asiel gehaald. Die kat had een
hekel aan echt iedereen. Ze was 12
maanden oud, daarvan woonde ze
er al 11 in het asiel. Ik zag de laatste

oproep van het asiel. Als niemand
haar zou komen halen, zouden ze
haar laten inslapen. Toen ik haar
ophaalde, is ze het eerste halfjaar
boos geweest. Nu is ze m’n liefste
kat. We hebben haar gewoon de tijd
gegeven. Zelf haar momenten laten
kiezen om contact te maken. Een van
mijn andere katten heb ik gevonden
onder een tram in de remise in
Amsterdam. Ik hoorde haar piepen.
Ik weet niet hoe ze daar kwam, het
was een heel jong poesje van zo’n
4,5 week oud. Nog wankel op haar
pootjes. Ik heb haar onder m’n jas
gestopt en meegenomen. Ja, ik trek
me het leed van katten erg aan.
Ik ben opgegroeid met katten. Ze
hebben karaktereigenschappen die
ik erg waardeer. Ze zijn zelfstandig,
eigenwijs en hebben een scherpe
intuïtie. Ze voelen het als je pijn hebt,
verdriet of als je van plan bent om op
reis te gaan. En ze vinden me leuk,
komen naar me toe. Ik voel me altijd
vereerd als dat gebeurd. Dat gevoel is
dus ook wederzijds.”

maar de kat die ik er vandaan heb, zat
dus al 11 maanden tegenover een rij
hokken met honden. Daar wordt je
als jong katje chagrijnig van, ja. Als
een kat in een nieuwe omgeving komt
zal ze eerst de ruimte verkennen.
Die kat zíe je in het begin niet eens.
Katten hebben een veilige ruimte
nodig. Een omgeving die ze hebben
kunnen verkennen. Ik vind het mooi
dat dat kan bij de Poezenboot.”

Poezenboot
“Ook daarom vind ik het werk van de
Poezenboot zo belangrijk. Omdat ze
alle katten een kans geven. Omdat
het alleen om katten gaat. Begrijp
me niet verkeerd: ik vind het heel
belangrijk dat het asiel er is, en dat
er aandacht is voor álle huisdieren,
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Lees dit
voordat u
een kat
neemt!

al die kattenharen
uw bankstel en mooie spullen
uw planten
uw andere huisdieren
de vlooien
de vieze poepbak
dierenarts en andere kosten
kattenziektes
vakantieoppas
uw kinderen
alle tijd, aandacht, geduld en
opoffering die ’t u kost

U zit er ± 15 jaar aan vast
Wilt u nog steeds een kat opnemen
dan bent u van harte welkom en help
ik u graag aan een voor u geschikte
kat

Notaris
We maken het vaak mee dat als
mensen overlijden, er katten
achterblijven. De familie zit dan vaak
opeens met een probleem.
De meesten van u zullen het wel
weten, maar we willen het toch nog
even melden:
u kunt via de Poezenboot regelen dat
uw katten goed onder dak komen.
Of bij ons blijven als het erg oude
katten zijn als u dat wilt.
Wij kunnen ze dan de extra zorg
blijven geven als u dat wilt.
Wij gaan hier geen bedrag aan
plakken maar vragen u wel ons financieel te steunen.
U dient dit via uw notaris te regelen.
Wilt u meer weten, belt u ons dan
gerust.
Wij kunnen u ook doorverwijzen naar
onze notaris.

In opdracht van:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.poezenboot.nl
Postbank rekening 5085515
Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag gesloten.
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