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KR
ANT
Aan alle nieuwe huisgenoten van 
‘onze’ katten en allen die een kat 
bij ons hebben gebracht

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, op te vangen, 

een goed onderkomen en een toekomst te geven?

Help ons dan door deze bon in te vullen of geef de bon aan een andere kattenvriend.

de Poezenboot

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 ziet u hem 
of haar wel terug in het Poezenboot 
krantje. Zo ook voor 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 
dragen; bij deze ons krantje.

Bij het verzenden van onze krantjes 
wordt automatisch een acceptgiro 
bijgevoegd voor het donateur-
schap (winter) of een extra bijdrage 
(zomer). Als u zich niet heeft 
opgegeven als donateur, dan is 

het donateurschap niet voor u van 
toepassing. Uiteraard kunt u de 
acceptgiro gebruiken voor een extra 
bijdrage, graag zelfs. Was u van plan 
donateur te worden dan kunt u dat nu 
heel eenvoudig doen door minstens 
E 20,00 over te maken onder 
vermelding van ‘nieuwe donateur 
2012’. Vergeet alstublieft niet uw 
adres gegevens erbij te vermelden 
anders kunnen wij u geen Poezenboot 
krantje sturen. 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). De donaties 
op de afschriften worden gecheckt 
en ik vind het geweldig om dan de 
namen van ‘onze’ katten terug te 
zien.

onze dank,
de administratie

10e tabloid winter 2011

Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E20,- per jaar
en maak de donatie over naar :
Banknummer 50 85 515 t.n.v. St. de Poezenboot. 
U ontvangt dan tevens 2x per jaar ons krantje.

Naam: .......................................................................................................................................................... m / v

Adres: ....................................................................................................................................................................

Postcode: ....................................................Woonplaats: .....................................................................................

Telefoon:  .....................................................Datum: .............................................................................................

Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan :
St. de Poezenboot, Singel 38.G, 1015 AB Amsterdam

We zitten alweer aan het eind van 
2011, op het moment dat ik dit schrijf 
is het zelfs 11-11-2011, toch wel een 
heel bijzondere datum. Dit wordt de 
10e uitgave, op zich niet zo veel maar 
ik bedenk me wel dat we dus al 5 jaar 
de Poezenboot krant in deze vorm 
uitgeven en dat is wel weer veel.

We hebben een moeilijk jaar 
gehad met de katten, en 
daardoor minder katten 
kunnen aannemen. Nog 
nooit heb ik het meegemaakt 
dat we zoveel moeilijk te 
plaatsen katten tegelijk hebben 
gekregen. Dat waren veel oudere 
katten van 10 tot 17 jaar maar vooral 
katten met agressief of zeer angstig 
gedrag. Agressie was het grootste 
probleem, er komt nl niemand op 
de boot met de vraag: geeft u mij 
maar een agressieve kat. Ook al 
heeft die agressie vaak een oorzaak 
die misschien op te lossen is, het 
blijft erg moeilijk. Je zou dan een 
lijstje willen hebben van mensen die 
zeggen: geeft niet, ik zet de kat wel 
in mijn huis (en tuin) en laat haar 
verder haar gang gaan en ik heb geen 
verwachtingen. Maar zo een lijst 
hebben we niet. 
Gelukkig vinden we meestal wel een 
oplossing maar dat duurde lang 
en intussen kan er geen andere kat 
worden aangenomen. We plaatsen 
oude tot zeer oude katten, dieet 
katten, katten met 3 pootjes, enorm 
angstige katten, stress katten, 
stelletjes en zelfs een kat zonder 
ogen, maar allemaal lief tot super lief. 

en speeltjes gaan er bij ons snel 
doorheen. Bij plaatsing krijgen de 
katten altijd hun eigen dekentje/
mandje mee, daar zit hun eigen 
luchtje aan en dat voelt vertrouwd 
en veilig. Bij de verhuizing naar hun 
nieuwe huisgenoten is dit van essen-
tieel belang. Ook dat hebben we van 
mensen mogen ontvangen, zelfs via 
de post. Allemaal geweldig bedankt.

Onze site blijft in beweging, er moet 
nog veel gebeuren. Op dit moment 
wordt de laatste hand gelegd aan 
de Engelse versie van de Kinder 
Poezenboot. De jeugd heeft immers 
de toekomst, hoe beter zij weten 
hoe katten echt in elkaar zitten hoe 
minder katten met gedragspro-
blemen. Het is voor ons belangrijk 
dat alle mensen weten hoe ze het 
beste om kunnen gaan met katten 
en vooral kittens. De kittens van nu 
zijn de katten van morgen en het 
liefst zonder gedragsproblemen 
(zoals stressgevoelig, agressie en 

Stelt u geen prijs op onze Poezenboot krant?
Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot 
krant die wij 2x per jaar versturen, wilt u 
deze dan retour sturen? U kunt dat heel 
                    eenvoudig doen door op de 
                  plastic enveloppe’ te schrijven: 
                                                             
                                                ‘RETOUR
                                           POEZENBOOT’.
                   
                                     Met de reden erbij
                                     dan halen wij u uit 
                                   ons adressenbestand.

onzindelijk gedrag). Ook worden 
de opties voor bestellen en doneren 
uitgebreid. Het is een groeiend 
proces waarin we gelukkig worden 
bijgestaan door de site bouwers 
Youri en Bas.

Het was de bedoeling om dit jaar de 
Poezenboot goed aan de kade vast 
te leggen maar dat is nog niet gelukt. 
Verder in de krant leest u daar meer 
over. Ook leest u over 2 vrijwilligers 
(de eerste in een serie van Simone) 
en over de nieuwe T-shirts. Vergeet 
u niet dat de Poezenboot echt alleen 
kan blijven drijven als u ons steunt 
en doneert. We krijgen geen subsidie 
dus uw donatie is ons drijfvermogen. 
Hopelijk leest u onze krant weer met 
veel plezier.

Met vriendelijke groet,
Judith

Het karakter blijkt voor de meeste 
mensen het belangrijkste criterium 
te zijn om voor een bepaalde kat te 
vallen. Dan komt er iemand binnen 
met de vraag om een jonge kat en 
valt voor een oudere kat die enorm 
aanhankelijk is. Dan zijn we blij ;)
Kittens hebben we minder gehad dan 
vorig jaar. Dat geluid horen we ook 
van asielen. Zou het steriliseren en 
castreren dan uiteindelijk resultaat 
geven? 

Er zijn verschillende leuke ideeën 
geweest om voor de Poezenboot 
geld bij elkaar te krijgen: zo heeft 
Specsavers voor iedere verkochte bril, 
een jaar lang, een bepaald bedrag 
opzij gelegd, heeft mevrouw van 
den Bogaard-Krom de 4daagse van 
Nijmegen gelopen en werd daarbij 
gesponsord door Basalt bouwadvies, 
heeft mijnheer C. van der Wulp 
tijdens zijn afscheidsfeest (pensioen) 
aan alle collega`s gevraagd geld 
te geven en het was de laatste wil 
van mevrouw R. Witte dat tijdens 
haar begrafenis iedereen geld zou 
doneren voor de Poezenboot. Ook 
zijn we verrast met veel voerdonaties 
van winkels maar ook van particu-
lieren. Pluche mandjes, dekentjes Duba zonder ogen

Kerst-Luuk
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Vele katten raken zoek en vinden 
nooit meer hun huis terug en u dus 
nooit meer uw kat. Vooral in de 
zomer hangen overal de briefjes ‘kat 
vermist’ 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. Spijt als 
haren op je hoofd dat je de kat geen 
chip heb laten geven. Uw gegevens 
zoals naam, adres, telefoonnummer 
op één minuscule chip. 
Deze wordt via een dikke injectie-
naald onder de huid geplaatst. Via 
een zogenaamde ‘reader’ kan men 
het chipnummer lezen. Komt de kat 
per ongeluk buiten en daarna op 
de Poezenboot, in een asiel terecht, 
bij de dierenambulance of bij een 
dierenarts, dan kan via de chip altijd 
het huisadres van uw huisdier worden 
achterhaald. 

Katten-identificatie-chip

En kunnen wij dus meteen contact 
met u opnemen. Hoe langer uw 
kat op straat zwerft hoe groter de 
kans dat er iets vreselijks met haar 
gebeurd. Hoe sneller ze weer thuis is 
hoe beter. Chippen dus!

speciaal voor u en uw huisdier. 
Wij organiseren een braderie, een 
aantal workshops een gezellige 
kids corner en natuurlijk een 
rondleiding! 
Zoekt u nog opvang tijdens uw 
vakantie, werk of vrije tijd? Bij 
ons kunt u terecht voor pension, 
dagopvang, puppyprogramma, 
trimbeurten en gedragadvies. 

Kom een kijkje nemen op onze 
Open Dag 

Van 10.00 uur en 17.00 uur 
bent u van harte welkom! 

Lutkemeerweg 300,
1067 TH Amsterdam.

   Dierenhotel
POCAHONDAS

introduceert een

OPEN DAG
op zaterdag 17 December

www.dierenhotel-pocahondas.nl

Pffff, wie had dat gedacht, nou ik niet!
Ik vond de site al heel wat toen we daar aan begonnen.
Daarna kwam, via een van onze vrijwilligsters, ook 
Facebook bij. Facebook wordt heel goed bijgehouden en 
heeft veel fans, dankzij de vrijwilligster. 
En nu hebben we zelfs Twitter. Ik moet eerlijk toegeven 
dat ik Twitter wel erg leuk vind om te doen, al ben je er 
wel veel tijd aan kwijt. Alleen Hyves doen we niet. Maar 
mocht u een Twitter of Facebook fan zijn: kom dan even 
bij ons kijken.
Facebook Poezenboot Amsterdam / Twitter Poezenboot 
Amsterdam
Tot gauw ;)

Af en toe, als de kans daar is, doen 
we mee aan een braderie. We staan 
dan met kattenspulletjes en onze 
T-shirts maar vooral om mensen te 
vertellen over katten, kattengedrag, 
wat belangrijk is voor kittens en 
natuurlijk vertellen we over de 
Poezenboot en delen we informatie 
uit. We zoeken trouwens nog mensen 
die ons willen helpen tijdens de 
braderie. Heeft u interesse belt u 
ons dan even op en vraag naar Dini 
of Judith. Maar ik dwaal af, wat ik 
eigenlijk wilde vertellen: tijdens 

een brainstorm telefoon gesprek 
met Nicky, een energieke dame vol 
ideeën voor de Poezenboot, sprak 
ik over de braderie en kwam zij met 
het idee iets leuks te freubelen voor 
de braderie. Samen met een andere 
dame heeft ze een hele zak vol 
kattenkoppies gehaakt, die je overal 
aan kan vastmaken. Zo schattig en zo 
gekleurd. Binnen een mum van tijd 
hadden alle kattenkoppies een goed 
thuis ;). Nieuwe kattenkoppies zijn in 
aantocht, dames onze dank voor het 
mooie haakwerk.

Gehaakte Poezenkoppies

Marleen vertelt het...

‘De poezenboot is een woonboot in 
Amsterdam waar poezen worden 
opgevangen en verzorgt die zijn 
verstoten en op straat gezet om 
wat voor reden dan ook (vakantie, 
overlijden baasje, baby geboren, 
verhuizen, toch liever een hond...etc.). 
De poezen worden opgevangen, in 
veel gevallen opgelapt ingeënt en 
gesteriliseerd en er wordt met veel 
zorg een nieuw huis voor ze gezocht.
In Nederland heeft 80 % van de 
huishoudens met een huisdier 
gekozen voor een kater of poes. En 
nee, dieren die we met z’n allen zó 
gefokt hebben dat ze zich bij mensen 
thuis voelen kunnen niet ineens 
‘prima voor zichzelf zorgen’. 

Ze zijn een deel van ons leven en 
horen bij onze gezinnen. Mijn 
mening is: behandel ze dan ook zo!!! 
Je zet je kind of je moeder toch ook 
niet zomaar op straat omdat je bv 
met vakantie wilt?
De Poezenboot is een vrijwilligers-
organisatie waar ik sinds de musical 
Cats (2006) ambassadrice van ben. 
Ze zijn volkomen afhankelijk van 
donateurs. Vandaar deze veiling. De 
opbrengst zal rechtstreeks worden 
overgemaakt op de rekening van de 
poezenboot.

Ben je nieuwsgierig geworden? Kijk 
dan op www.poezenboot.nl . Voor 
maar 20 euro per jaar kun je donateur 
worden. Je ontvangt dan 2x per jaar 
het krantje van de Poezenboot, waar 

Waarom een veiling voor de Poezenboot?

Poezenboot zit op Twitter

ik ook altijd een kleine column voor 
schrijf.
Mocht je nou in de toekomst een 
kater of poes als huisdier willen 
aanschaffen, denk dan 2x na voordat 
je automatisch een jong poesje kiest. 
Er zijn nog zó verschrikkelijk veel 
lieve volwassen poezen die dolgraag 
een nieuw leven zouden willen 
opbouwen....
 
Alvast bedankt voor je aandacht en 
deelname aan onze veiling.’
 
Groetjes, Marleen 

Ps: de veiling heeft E 300 opgebracht, 
helemaal super ;)

In de krant van afgelopen zomer 
stond een stukje over Roza en 
Kareltje. We hebben daar reacties 
op gekregen van lezers, met name 
omdat men uit de tekst begreep dat 
een ex-vrijwilligster 2 oudere katten 
heeft laten inslapen vanwege een 
verhuizing. Ik moet eerlijk zeggen dat 
de tekst ongelukkig geformuleerd is 
maar ik kan u vertellen dat de katten 

Verhaaltje uit onze Zomerkrant 2011
niet vanwege de verhuizing alleen zijn 
ingeslapen. Beide katten waren al op 
hoge leeftijd en liepen op het endje 
van hun leven. De dierenarts had 
het advies al gegeven, de verhuizing 
was de druppel om dat advies op 
te volgen. Er is niet lichtzinnig mee 
omgegaan. 

Zoals u misschien al weet maken 
we tegenwoordig ons krantje 
helemaal zelf maar zijn wel 
afhankelijk van adverteerders. Dus 
proberen we 2x per jaar bedrijven 
en winkels ea te vinden die een 
advertentie willen plaatsen in onze 
Poezenboot krant. Dus mocht u 
nu al het gevoel hebben: ik wil de 
Poezenboot wel steunen met het 
plaatsen van een advertentie in 
de zomer en/of winter editie dan 
kunt u ons bellen. Mocht u goed 

zijn in telefoon gesprekken voeren 
en wilt u ons helpen de nieuwe 
adverteerders te benaderen neemt 
u dan ook contact met ons op. Het 
beste op maandag en dan vragen 
naar Dini . U kunt ons ook op een 
andere dag bellen en uw telefoon 
nummer achter laat en dan wordt 
u terug gebeld. Bellen kan tussen 
10 en 12 uur, behalve op woensdag 
en zondag. We hopen van u te 
horen.

Adverteerders en bellers gezocht

Iedere kat krijgt zijn eigen maaltijd

Zolang als dit Premium voer uit 
Canada in Nederland verkrijgbaar is 
geven wij het al aan 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 
je-weet-wel-kater heeft, een actieve 
tijger-kat, een kitten of juist een hoog 
bejaarde kat, Techni-Cal heeft voor 
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
We zijn de firma v.Ree (importeur van 
Techni – Cal) dan ook dankbaar 
dat zij ons dit droogvoer ter 
beschikking stellen.
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Eind juni werden wij door 
mevrouw Verhey van het 
Bickerseiland in Amsterdam 
benaderd met de vraag of zij 
een T-shirt van de Poezenboot 
mocht gebruiken bij de begra-
fenis van mevrouw Ria Witte. 
Bij deze begrafenis zou er op 
verzoek van mevrouw Witte 
geld opgehaald worden voor 
de Poezenboot. Na de begra-
fenis kwamen mijnheer Witte 

          In de vorige editie van 
           de Poezenboot krant 
           hebben we u al 
verteld over ons nieuwe T-shirt: 
‘Fair fashion kledinglabel 
dweezilsfriend® is in samen-
werking met de Poezenboot 
een uniek en zeer fashionable 
shirt aan het ontwerpen voor de 
Poezenboot’. 

En we zijn helemaal in een joepie 
stemming want het is super gelukt. 
Het is een prachtig lady-like zwart 
slim shirt geworden met een ruige 
kattenkop erop. Naar een ontwerp 
van kunstenaar Detmer Verburg, 
gemaakt van biologisch katoen en 
milieuvriendelijke inkt. En is officially 
supported bij Georgina Verbaan. 
Door de aankoop van dit shirt helpt u 
mee de Poezenboot nog meer onder 
de aandacht te brengen en van elk 
verkocht shirt gaat er rechtstreeks een 
donatie naar de Poezenboot. 

U wilt natuurlijk ook zo een prachtig 
shirt: op de Poezenboot site vindt 
u een linkje naar de pagina van 
dweezilsfriend, u kunt ook recht-
streeks via dweezilsfriend.nl bestellen 
door te klikken op het Poezenboot 
logo. Maar het shirt is ook gewoon 
verkrijgbaar op de Poezenboot zelf. 

Omdat er ook vraag is naar het 
comfort model is deze binnenkort 
ook verkrijgbaar. Dus nu zijn de shirts 
te verkrijgen in de maten S tm XXXL. 
Een geweldig Kerst cadeau, toch?

Prachtig mooi nieuw
Poezenboot T-shirt 

Dit jaar liep ik voor de 20st e keer 
de Vierdaagse van Nijmegen. Ik 
was al door verschillende ‘Goede 
Doelen’ benaderd, maar dit jaar 
stond mijn plan al vast; ik ging 
voor de Poezenboot lopen. Om 
in deze crisistijd sponsoren te 
vinden is heel moeilijk maar ik wist 
toch een enthousiaste sponsor te 
vinden en wel Basalt bouwadvies 
uit Nieuwegein! Voor elke dag die 
ik uitliep hadden zij mij E 50,- 
toegezegd. Aangezien het nog maar 
een paar dagen voor de start van 
de Vierdaagse was, heb ik direct de 
Poezenboot gebeld. Gelijk werden 
er een aantal t-shirts voor mij 
ingepakt en de volgende dag had ik 
ze met de post in huis, precies een 
dag voordat ik naar Nijmegen zou 
vertrekken! Wat een timing!
In de vier dagen die ik heb gelopen 
kreeg ik veel leuke reactie en werd 
er zelfs geapplaudisseerd voor mijn 
actie!
Het ontroerde mij en motiveerde 
me des te meer om door te 
gaan! Uiteindelijk kwam ik op de 
vierde dag als één van de eerste 
deelnemers van de 30 kilometer 

over de finishlijn! Dezelfde dag 
heeft Basalt bouwadvies een 
bedrag van E 200,- overgemaakt 
aan De Poezenboot! Ik ben heel 
blij om met deze sponsoractie 
iets goeds te kunnen doen voor 
De Poezenboot en haar geweldige 
toegewijde personeel, dat hun hart 
op de juiste plaats heeft!
Eigenlijk was mijn voornemen om 
na mijn 20e deelname te stoppen 
met de Vierdaagse van Nijmegen 
maar toen het eindpunt naderde 
en ik tussen de volle tribunes met 
mensen liep, kwamen de twijfels…

Ik denk dat ik volgend jaar gewoon 
weer aan de start sta en uiteraard, 
weer met mijn Poezenboot t-shirt 
aan!!
Hartelijke groeten, 
Jelly van den Bogaard-Krom

Note van de Poezenboot:
We danken mevrouw van den 
Bogaard-Krom voor dit enorm leuke 
initiatie en de ontroerende brief. 
En uiteraard danken wij ook Basalt 
Bouwadvies voor de sponsoring. 
Super!

20 keer 
Nijmegen!

Het was de bedoeling dat we dit jaar 
de boot goed zouden vast leggen 
aan de kade maar dat is niet gelukt. 
Tussen door bleek dat het plan 
van de gemeente om alle boten op 
de riolering aan te sluiten dit jaar 

De boot goed aanleggen, duiker en riolering

doorgang zou vinden. De gemeente 
heeft nu de riolering vanuit de kade 
aangelegd, er steekt nu een stukje 
buis net uit de kade. De bedoeling is 
dat de bewoners van de boot de rest 
doen! Dat wordt een hele onder-
neming want het blijkt dat de wc niet 
geschikt is voor de afvoer van de 
riolering dus moet er een hele nieuwe 
wc e.d. gekocht worden. En misschien 
zo ook met de 3 keukenblokken. Die 
hele klus wil de gemeente voor juli 
2012 afgerond zien. 

Daarbij komt dat we vanwege het 
beter aanleggen van de boot ook 
gelijk een inspectie van de ‘bak’ van 
de boot hebben laten doen. Het 
vastleggen gebeurt dmv metalen 
stangen met veren vanaf de kade 

tegen de bak van de boot. 
Daarvoor is een duiker, 
van het bedrijf ATB ism 
PKwaterbouw, de gracht in 
gegaan en nu blijkt dat de bak 
niet tiptop in orde is. Er komt nog 
een overleg, nadat we het rapport 
hebben ontvangen, om te zien wat 
de beste oplossing is. Daar het goed 
vastleggen, de riolering en de bak 
allemaal met elkaar te maken hebben 
kunnen we niet het een los van het 
ander laten doen. Het is dus even 
afwachten, wel is duidelijk dat het 
een enorme klus gaan worden om het 
allemaal te laten maken.
Maar we gaan ervoor want we willen 
blijven drijven!

Beste Poezenbootmedewerkers,

Onlangs heb ik afscheid genomen van mijn collega’s 

van het Laboratorium voor Ballistisch Onderzoek 

(LBO) van TNO te Ypenburg. De reden hiervoor was 

dat ik reeds voorbij de pensioengerechtigde leeftijd 

ben gekomen en eens wat anders wilde gaan doen 

(vrijwilligerswerk).

Als afscheidscadeau heb ik aan mijn collega’s een 

bijdrage gevraagd voor de Poezenboot waar ik al 

jaren donateur van ben. Tijdens een heerlijk etentje is 

mij een spaarpoes overhandigd waarin mijn ongeveer 

25 (ex) collega’s een bijdrage hebben gegeven voor 

de Poezenboot. Inclusief een bijdrage mijner-

zijds is het bedrag uitgekomen op 175 Euro. 

Iedereen is er vast van overtuigd dat dit 

bedrag aan de zorg voor de poezen ten 

goede zal komen. Wellicht is dit een 

leuk idee voor andere vertrek-

kende 65-ers om op deze 

wijze ook de poezen bij de 

aanvang van je pensioen te 

laten meegenieten van een 

fijne toekomst.

C. van der Wulp 

Eén van de nieuwe huisgenoten van 
onze kittens heeft een goed idee tot 
uitvoer gebracht:
Zij werkt op een groot kantoor waar 
veel post binnenkomt. Zij let er op of 
de postzegels zijn gestempeld. Als dit 
niet zo is, weekt zij de postzegels af 
en spaart ze op voor de Poezenboot.
Op deze manier hebben we al een 
paar zendingen van haar gekregen. 
Dit scheelt ons een flink bedrag in 
onze uitgaven! Ik ben er nu zelf ook 

op gaan letten en heb van 
mijn privé-post ook al 
een paar ongestempelde 
postzegels bewaard. 
We zouden het heel 

erg op prijs stellen 
als er meerdere 
donateurs respec-
tievelijk nieuwe 
huisgenoten van 

onze poezen 
dit voor ons 
zouden willen 
doen.

Alle beetjes helpen!

Stichting De Poezenboot

Singel 38 G

1015 AB Amsterdam 

Postzegelactie

Kent u Simon`s Cat? 
Simon Tofield heeft een aantal 
filmpjes op YouTube gezet over zijn 
kat. Ik kan het niet uitleggen maar ze 
zijn hilarisch, de eerste keer dat ik het 
filmpje zag van Cat Man Do kreeg ik 
een lach aanval. Zo goed getekend, 
zo herkenbaar en de kat is helemaal 
super cool. Je bekijkt het keer op 
keer. De Bezige Bij heeft strips van 
Simon`s Cat gebundeld en uitge-
geven: Simon`s Cat trekt eropuit. 

De winnares van de prijsvraag uit 
de zomer krant: ‘Wie is de kat op 
deze bewerkte foto?’ is mevr. R. de 
Klerk-Swart. Inmiddels heeft zij 
ons T-shirt al ontvangen, gefelici-
teerd. Het antwoord op die vraag 
was: Koeienkat.

èn een 
prijsvraag

En heeft ons een aantal exemplaren 
cadeau gegeven, die wij op onze 
beurt aan u cadeau willen geven. 
Het enige wat u daarvoor hoeft te 
doen is de volgende vraag 
beantwoorden: 
     Wat is de naam van de 
     lievelingskat van Sylvia? 
\    Tip: even goed onze 
     krant doorlezen.

Mevrouw Witte overleden

en mevrouw Verhey met 
E 400,00 naar de 
Poezenboot, een bedrag waar 
we heel erg blij mee zijn. 
Groot was onze verrassing 
toen mijnheer Witte ons nog 
eens E 400,00 gaf. Al met 
al was het - ook voor ons 
op de boot - een emotioneel 
moment. 

We wensen mijnheer Witte 
en familie veel sterkte.

Katten zijn van nature solitaire jagers. 
Dat betekent dat ze erop uit gaan om 
een prooi te vangen. Dat is soms een 
behoorlijke klus want een muis is snel 
en schiet vliegensvlug het eerste het 
beste holletje in dat hij kan vinden. 
Onze huiskat van tegenwoordig 
hoeft die moeite niet meer te doen. 
Zijn baasje zet keurig op tijd zijn 
voerbakje neer en hij hoeft er alleen 
nog maar naartoe te lopen. Zijn leven 
is daardoor een stuk saaier geworden 
dan die van katten in het wild! En 
ondanks dat de katten van nu op hun 
wenken worden bediend zitten ze nog 
steeds met dat jachtinstinct wat ze 
niet kunnen uiten.
Wanneer katten weinig worden gesti-
muleerd door bv. spelen of andere 
prikkels van buitenaf dan kunnen ze 
onderstimuleerd raken. Een onder-
gestimuleerde kat kan last hebben 
van stress wat zich kan uiten in 
ongewenst gedrag, zoals bv. sproeien. 
Ook overgewicht bij de katten van 
tegenwoordig kan een probleem zijn. 

Een groot aantal katten 
kampt met obesitas en heeft 
daarmee een verhoogde kans 
op suikerziekte, problemen met 
de gewrichten en botten en/of vacht- 
en huidproblemen door verminderde 
lenigheid om zichzelf te kunnen 
wassen. 
Om nu te kunnen voldoen aan dat 
jachtinstinct, onderstimulatie tegen 
te gaan en te zorgen dat uw kat niet 
te dik wordt is er braintraining voor 
katten. Denkspelletjes waarbij de 
kat moet bedenken hoe hij zijn voer 
(brokken) uit het spel kan halen. Hij 
ruikt en ziet het voer wel maar hoe 
het eruit te halen dat is soms een hele 
kunst. Er zijn voerpuzzels, voerballen, 
activity boards, treat mazes en nog 
veel meer. En is uw kat niet te dik 
en niet ondergestimuleerd? Dan 
is het gewoon erg leuk en een hele 
uitdaging om te doen! Misschien een 
leuk idee voor Kerst?
Adriënne van ’t Wout
 
Zie voor alle mogelijke denkspelletjes 
voor katten: 
Online webwinkel: www.catcetera.nl
of gespecialiseerde dierenwinkels bij 
u in de buurt

Braintraining voor 
katten: leuk en nuttig!

U heeft in onze zomer krant 
kunnen lezen dat de ‘Stichting 
Specsavers Steunt’ 
De Poezenboot heeft 
uitgekozen als Goed Doel.
Dit dankzij de lokale Specsavers 
winkel. 
Afgelopen zomer hebben wij het 
geweldige bedrag van E 634,-
mogen ontvangen. We danken
‘Stichting Specsavers Steunt’ en 
heel brildragend Amsterdam 
dat zij gekozen hebben voor 
Specsavers en zodoende dit 
geweldige bedrag bij elkaar 
hebben gehaald voor de 
Poezenboot.

Specsavers

Ook dit jaar weer 

meerdere katten 

gedropt op onze 

stoep!

Als wij een kat geplaatst hebben 
dan worden na een aantal weken, 
als we weten dat alles goed gaat, de 
gegevens op de chip aangepast. De 
gegevens van de nieuwe huisgenoten 
komen er dan bij te staan. Dit doen 
we sinds 2011 zelf, voorheen was ons 
verzoek aan de nieuwe huisgenoten 

om dat te doen. Men kreeg dan de 
mutatiekaart thuis gestuurd 

DRINGENDE OPROEP aan iedereen waar wij een kat hebben geplaatst

Wie dit mooie T-shirt met 
het originele logo van de 
Poezenboot wil kopen, kan 
dit doen voor ¤ 15 en steunt 
daarmee gelijk ons werk.
Ze zijn op de Poezenboot 
Singel 38.G te verkrijgen 
in de maten small tot en 
met extra large. Wilt u meer 
informatie hierover belt u ons 
dan gerust. Het is inmiddels 
ook mogelijk om de T-shirts 
via onze website te bestellen. 
Bent u geen donateur dan 
betaalt u ¤ 2,50 verzend-
kosten.

Uniek Poezenboot T-shirt 
te koop

Poes
‘Bloemetje’
Na de verbouwing van de Poezenboot 
in 2002 was Bloemetje het eerste 
poesje dat op de boot werd 
opgenomen. Het was een wat angstig 
poesje in het begin.
Iets later dat jaar werd ze door 
mevrouw van Werven geadopteerd, 
moeder van een van onze vrijwil-
ligers. Bloemetje heeft tot de zomer 
van dit jaar bij deze mevrouw 
gewoond, die haar de allerliefste poes 
vond die zij had gehad.
Wij hebben mevrouw Van Werven veel 
sterkte gewenst met het verlies van 
Bloemetje.

met het verzoek deze in te vullen 
en op te sturen. Nu bleek tijdens 
controle van de chipgegevens dat in 
2008, 2009 en gedeeltelijk 2010 een 
heel groot gedeelte van de katten nog 
niet op naam van de nieuwe huisge-
noten staat.

Wij vragen u dringend om de blauwe 
mutatiekaart van de NDG, die u van 

ons hebt ontvangen, naar de NDG 
op te sturen. Op die manier staat 
uw kat ook op uw naam. Het is de 
bedoeling dat u het gedeelte van deze 
blauwe mutatiekaart waar uw naam 
op staat, voorzien van een postzegel, 
naar de NDG opstuurt (het adres 
staat al voorgedrukt). De andere helft 
kunt u zelf voor uw administratie 
bewaren. Weet u zeker dat u de kaart 

nog niet heeft opgestuurd maar bent 
u de kaart kwijt neem dan aub op 
maandag even contact op met mevr. 
D. van Aalst. 

Vriendelijke groet,
van de administratie. 

We zijn het afgelopen jaar een paar 
keer gebeld door de Knaagdieren-
opvang Animal Hutch in Mijdrecht, 
dat zij een grote partij droogvoer voor 
katten hadden liggen en of wij dat 
konden gebruiken. Tuurlijk konden 
wij dat gebruiken, graag zelfs. We zijn 
heel blij dat de Knaagdierenopvang 
aan ons heeft gedacht. 
Onze dank hiervoor.

Knaagdierenopvang

met kattenvoer
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Wie zorgt er nou eigenlijk voor het 
reilen en zeilen van de Poezenboot? 
Op een dinsdagochtend kom ik 
langs om Sylvia en Maggie te 
interviewen: twee leuke, spontane 
Amsterdamse vrouwen die allebei 
één of twee keer per week de katten 
komen verzorgen. 

Ze hebben alleen niet veel tijd, 
vertellen ze me bij binnenkomst, 
want ze zijn vandaag maar met 
z’n tweeën. Dus terwijl de dames 
doorgaan met kattenbakken 
verschonen en mandjes ontdoen 
van haren en er af en toe een 
telefoon gaat, stel ik mijn vragen.

Hoe zijn jullie hier op de 
Poezenboot terechtgekomen?
Sylvia: Dat was in 1995. Ik fietste op 
een dag langs de Singel en er was 
iets gaande op de Poezenboot. Er 
was een gezellige drukte en veel 
katten en ik dacht: hier wil ik aan de 
slag.
Maggie: Ik werk hier nu 6 maanden. 
Ik heb daarvoor veel ‘mensen’-
banen gehad, in het onderwijs en 
in de zorg. Maar ik ben altijd een 
kattengek geweest en vind het een 
verademing om met ze te werken. 
Je voelt je nuttig en fysiek bezig 
zijn is erg prettig. Toen ik belde 
om te vragen of ze nog iemand 
nodig hadden, kon ik vrijwel direct 
beginnen. Dat voelde fijn, want ze 
nemen niet zomaar iedereen aan. 
Dat is een kwestie van of het klikt.
Sylvia: De vrijwilligers hier zijn 
allemaal heel verschillend en 
hebben verschillende achter-
gronden. Maar dat maakt het 
werken ook interessant. Uiteindelijk 
hebben we hetzelfde doel: goed 
voor de katten zorgen.

Dus jullie hebben het wel gezellig 
onder het werk?
Sylvia: Ja zeker, radio aan of we 
zingen zelf een liedje. 
Maggie zet in: ‘Everybody wants to 
be a cat’. Nee hoor, grapje. Maar er 
heerst een goede sfeer.
Ondertussen is er een grote zwart-
witte kater die luistert naar de 
naam Koeienkat, bij me op schoot 
gekropen. Dit maakt het schrijven 
wat moeilijker… 

Hoe ziet zo’n dag werken op de boot 
er dan uit?
Maggie: Eerst kijk ik in het logboek 
waar de vrijwilligers van de vorige 
dag bijzonderheden in hebben 
vermeld. Oh en ik kijk natuurlijk 
of Rebel er is, een aanloper die 
we voeren. Dan na een kop koffie 
begint het schoonmaken.
Sylvia: Met het team bekijken we 
wie, wat en waar. Tja veel schoon-
maken, elke dag weer… Verder 
kijken of de katten gezond zijn, 
nieuwe katten aannemen, katten 
plaatsen. Er is altijd veel te doen.

Hebben jullie ook in andere 
opvangen gewerkt?
Sylvia: Ik heb bij het asiel van 
Amsterdam gewerkt, maar ben daar 
weggegaan. De Poezenboot is erg 
knus. Toen ik begon leefde mevrouw 
Van Weelde (de oprichtster van de 
opvang) nog. Zij had ook nog katten 
bij haar thuis op de gracht. Ze was 
al 90 en de vrijwilligers kwamen ook 
bij haar thuis voor de katten zorgen.

Iets spannends dat jullie hier 
hebben meegemaakt?
Sylvia: Nou er dreef een keer een 
lijk in de gracht. Nee echt! Eerst 
dacht ik, wat raar zo’n nieuwe 
schoen. Maar nee, verder hier 
aan boord gaat het zijn gangetje. 
Gelukkig kunnen de katten die hier 
permanent wonen het goed met 
elkaar vinden. Dat is wel speciaal 
zo’n stabiele groep.

Is er een lievelingskat op de boot?
Alsof hij dit verstond, komt er een 
zwart katertje langs Sylvia’s arm 
strijken.
Sylvia: Aah, dit is Valencia. Hij is 
een beetje het ‘moedertje’ van 
de groep. Kwam uit een huis met 
28 katten. Intussen laat hij zich 
makkelijk aanhalen en hij zorgt 
voor veel rust binnen de groep. 
Ik heb thuis Sweety, 1 jaartje oud, 
hier vandaan. Tja zoveel, eigenlijk 
heb je met alle loslopers wel een 
band. Om de bangerikken te zien 
ontdooien, dat is erg mooi. Daar 
doe je het voor.

Voor de foto vonden we Onyxio 
bereid te poseren (dankjewel 
Onyxio!).
En bedankt Sylvia en Maggie! 

Portret van twee vrijwilligsters:
SYLVIA en MAGGIE

Oplage: 5.000 stuks
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Colofon

Adopteer een Poezenboot poes voor 
een paar euro per maand

Internet: we wilden er eerst niet aan 
geloven maar inmiddels zijn we 
‘gelovers’ geworden

Omdat we via Internet zoveel 
meer mensen kunnen bereiken is 
het nu mogelijk om financieel te 
adopteren via onze site, maar u 
kunt ons ook nog steeds telefonisch 
hierover benaderen. De financieel 
te adopteren katten lopen lekker 

los op de boot. Het zijn geen 
huispoezen en ook volgens de 
gedragsdeskundige zullen zij nooit 
‘gewone’ huispoezen worden. 
Soms lukt het om na jaren het 
vertrouwen te winnen zodat de 
poes uw aanwezigheid gedoogt. 
Maar ‘ik pak jou even lekker op of 
we gaan knuffelen’ zal nooit gaan 
lukken. Even een pilletje geven zal 
ook niet gaan. We hebben het hier 
dan ook niet over angstige katten 
maar over verwilderde katten. Als 
u financieel adopteert dan krijgt u, 

ADOPTEER OP AFSTAND
één van onze Poezenboot poezen

Miauw lieve mensen van de 
Poezenboot!

Het gaat ons goed hier in het nieuwe 
huis! Freekje is wel wat druk en 
trekt sprint na sprint terwijl ik liever 
boven op de piano wat lig te soezen. 
Maar hij kan wel al programma’s en 
filmpjes starten op de computer met 
zijn vier pootjes, als hij tenminste 
niet ligt te slapen bovenop het lekker 
warme netbook. Het wasrek hier in 
huis is erg leuk om in te klimmen 
en met de hengel en balletjes gaan 
we aardig tekeer. Sinds kort staat 
er ook een bakje gras op de vloer 
(waar is dat voor?), maar wij beide 
vinden de kamerplanten nog altijd 

Hoi Poezenboot mensen,

Sinds een paar weken hebben we 
Billie (ze heette bij jullie Joni) in huis 
en het is een schitterend beestje. 

Beste Poezenboot, 

Ooooh wat zijn we blij met onze 
nieuwe kater! We krijgen helemaal 
geen werk meer gedaan. Veel liever 
knuffelen we met Cheetah. Dinsdag 
heeft Willem hem opgehaald en 
heeft hij tot woensdagochtend in de 
badkamer gezeten. We hebben hem 
zoveel mogelijk met rust gelaten 
maar we moesten natuurlijk zelf ook 
weleens naar het kleine kamertje. 
Dan zat hij hoog bovenop de droger 
naar ons te kijken (in plaats van in 
een van de kartonnen dozen die we 
voor hem klaar hadden gezet) soms 
sprintte hij even naar de hoek van 
het bad maar meestal kwam hij met 
grote ogen naar ons kijken. Uitein-
delijk heb ik hem even geaaid en zijn 
vachtje geborsteld. Vond hij heerlijk! 
Ging kopjes geven en spinnen. 
Toen was het tijd om de deur naar 
de woonkamer open te laten, heel 
spannend! Hij ging vrij snel de 
hele woonkamer onderzoeken. Zo 
schattig! In de papierbak, achter de 
prullenbak,onder de kussens, op de 
kastjes... Hij heeft de deur van de 
berging open gekregen en wou bijna 
op het aanrecht springen, maar dat 
mocht niet van ons. Zo lekker onder-
zoekend, speels en knuffelbaar!

Na alle kleine gaatjes en deurtjes 
te hebben besnuffeld en door alle 
raampjes te hebben gekeken, is hij 
bovenop Willem’s flyer verzameling 
gaan zitten om daar vertroeteld te 
worden. Nu wil hij vooral aandacht 
en geaaid worden wat we dus ook 
volop doen. Hij klimt veel op schoot 
en maakt geen gestreste indruk. Er 
is dan ook nog geen drukte geweest 
in huis.

Bedankt voor jullie hulp en advies! 
Liefs, Merel en Willem

    Dag lieve verzorgsters.

Hierbij een berichtje en een 
foto van mij. Ik vind het nog 
heel moeilijk in mijn nieuwe 
huis, maar het zal mij wel 
lukken. Alleen zal het lang 

duren voor ik vertrouwen heb, 
denken mijn nieuwe baasjes. 
Maar het eten vind ik erg lekker, 
knabbels en blik voer krijg ik 
van ze.
Hou jullie op de hoogte.

Hinkie

Hinkie

Cheetah

Doekie

(Joni) Billie

(Kleine Trees) Ravi

van uw gekozen kat, een foto en 
een verhaal over haar geschiedenis. 
En ieder jaar ontvangt u een nieuwe 
foto en up-date.

Op de site klikt u op de knop 
‘help ons’ en daar vindt u de optie 
‘adopteren’. U kunt dan heel 
eenvoudig aangeven wie u wilt 
adopteren en voor welk bedrag. 
U kunt ook eenmalig een groter 
bedrag doneren. We hopen dat veel 
mensen reageren en zodoende de 
poes een financieel steuntje in de 
rug geven.

Maxima & Freekje

Freekje en Maxima

Maxima & Freek

Hinkie

Lieve mensen van de Poezenboot,
Miauw, onwijs bedankt voor jullie 
brief. Het gaat heel erg goed met mij! 
Ze vinden mij een ‘Gouden Match’. 
Omdat ik zo goed omga met mijn 
drie nieuwe vriendjes en vooral ook 
Gabber - de voormalige zwerver – zo 
goed begrijp en help. We kletsen 
vanaf dag 1 namelijk heel wat af. Hij 
aan de ene kant van de deur, ik aan 
de andere. Nu gewoon neusje tegen 
neusje hoor!
Oke, een ietsiepietsie angstig was ik 

Dear Poezenboot Staff, 

We are completely in love with 
Segdwick (Doekie), he has been a 
perfect addition to our house!! After 
six hours of arriving, he felt at home. 
He loves our flat, spending the day 
in the sun on our couch, to chasing 
mice at night. We received a nice 
‘present’ last week of a dead mouse 
he caught,lol. He is definitely a lap cat 
and cuddles with us every night. All in 
all, he is quite simply a wonderful cat- 
he is exactly what we wanted.
Thank you for rescuing him so we 
could adopt him!! I am so happy that 
you exist and find homes for stray 
cats. 
Again, thank you for all of your help,
Christopher & Michaela

véél interessanter. Ik zoog Freekje 
nog altijd, maar wel kort en liefst ‘s 
avonds, vandaar de wat wazige foto’s 
zonder flits. Ik doe wel verwoede 
pogingen hem te spenen, want ik heb 
er soms wel een beetje genoeg van 
als hij weer eens te hard knabbelt! 
We achtervolgen elkaar graag lang 
en op topsnelheid, vandaar dat de 
huisgenoot hier ons Bonnie en Clyde 
heeft genoemd. Maar soms slapen we 
ook gezellig naast elkaar, of bovenop 
elkaar.

Pootjes en een neusje,
mama Maxima, en Freek 
en ook ‘groeten’ namens 
Robert-Jan

eerst wel, maar volgens hunnie ben 
ik een HELD. En nogal nieuwsgierig 
en ondernemend. Knuffelen en over 
mijn buikje kietelen vind ik trouwens 
erg lekker! Ik kom alleen (nog) niet 
op schoot, maar ik geloof niet dat zij 
daar mee zitten. Dat poesje van de 
foto op jullie site -helemaal in elkaar 
gedoken, grote ogen opzettend - dat 
ben ik niet meer.
Er zijn hier een heleboel speeltjes, 
te veel mandjes om op te liggen, 
een grote krabpaal en 2 kleintjes. 

En Gabber, Luna en Gizmo zeggen 
dat die nu ook van mij zijn [bloos]. 
We zijn al heel snel echte maatjes 
geworden, vind het helemaal gezellig 
met ze!
Ik hoop dat jullie het niet erg vinden, 
maar ik blijf hier en kom niet meer bij 
jullie terug. Sorry, want jullie zijn heel 
lief voor mij geweest. Nog veel kopjes 
+ likjes daarvoor!!! 
Dikke lik,
Ravi (mijn nieuwe naam!), bij jullie 
bekend als Kleine Trees.

Ze gaat ook goed met onze 2 katers 
om. Ik wilde jullie nog even een foto 
sturen van haar, dus bij deze.
groetjes,
Martijn

Billie

Doekie

Cheetah

Ravi

Freek

-

-

‘We zoeken voor de zomer Poezen-bootkrant 2012 leuke teksten en foto`s van ‘onze’ katten na de plaatsing. Deze verhalen vormen de hoofdmoot van de zomer editie. Dus stuur uw verhalen en foto`s maar op. Sowieso lezen wij deze verhalen graag, en komen alle foto`s in ons plakboek te staan. We maken 

Verhalen gezocht!
genoeg nare dingen mee dus deze leuke verhalen zijn extra welkom. Maar ook als het in het begin niet zo goed ging mag u natuurlijk uw verhaal aan ons opsturen.Dat kan per post maar mag ook per mail: depoezenboot@gmail.com ovv ‘tekst na plaatsing’.




