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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
Normaal gesproken vliegt een half
jaar al om maar dit half jaar is in
straaljager module gegaan. Jemig,
was niet bij te houden. Maar gelukkig
hebben we een goed team en draagt
iedereen zijn steentje en stenen bij.
We hebben, er komt dus nooit
een eind aan maar voorlopig zijn
er geen grote klussen meer, 3
grote bouwklussen gehad: eerst is
het beton op een aantal plekken
gerepareerd en is het drijfvermogen
verhoogd. Dat laatste was een
bijzondere klus want daar komt een
duiker aan te pas. De heren van
ATB-Urk (atb-urk.nl) zijn hier expert
in en draaien er hun hand niet voor
om, maar plonsen midden in de
winter de gracht in om vervolgens
onder de boot te verdwijnen. De
reparatie aan het beton is zo goed
als klaar, ze wachten op het mooie
weer om de puntjes op de i te zetten.
En ze gaan, speciaal voor ons, het
overige beton glad afwerken. Dan kan
het weer tegen een stootje.

En als 3e grote klus zijn we aangesloten op het rioleringsnetwerk. Alle
woonboten zijn, door de gemeente,
verplicht gesteld ervoor te zorgen
dat ze voor 1 juli 2012 aan deze eis
voldoen. Bij mijn weten in ieder
geval alle boten in de Singel. Dat
heeft voor ons de consequentie dat
de wc aangepast moest worden en
er een hele grote pomp geplaatst
werd in de keuken op de plek waar
onze noodkooi stond. Volgens de
firma Riool-fix (riool-fix.nl), die ons
heeft bijgestaan in deze operatie,
is het een plaatje van een pomp.

Riool-fix
Homa

ATB-urk

LBM

Daarna is de boot opnieuw vastgelegd;
dat was al eerder het plan maar de
financiën en de hogere kosten van
eerdere klussen gooide roet in het
water. Maar nu is het er toch van
gekomen. We berichtten u al eerder
dat de boot alle kanten op schommelde. Het klinkt niet zo problematisch maar dat is het wel. De boot
bleek bij iedere fikse schommeling een
optater te krijgen waardoor het beton
beschadigde. Maar nu liggen we zalig
rustig in het water, wat een verschil.
De firma LBM-Almere (lbm-almere.nl),
gespecialiseerd in o.a. het vastleggen
van arken heeft een paar geweldig
mooie metalen kabels gebruikt om
ons vast te leggen. Die zijn weer
bevestigd aan spanners en daarnaast
zitten dan weer afhouders (alsof ik er
verstand van heb!). Het resultaat is in
ieder geval geweldig.

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.
Ook u krijgt ons Poezenboot krantje,
ook al heeft u zich niet officieel
opgegeven als donateur.

Os en aankomend fotograaf Djaro,
met Georgina Verbaan in ons ‘Poes’
t-shirt. En inmiddels kunt u oa het
shirt via Ideal, Paypal of via een
machtiging betalen. Meer over het
‘Poes’ shirt verderop in de krant.
Uiteraard zijn we ook met katten
bezig geweest, met heel veel zelfs, en
de meeste kwamen uit 1 huis. Van de
woningbouw mocht deze familie er
ongeveer 30 in huis houden, op zich
al erg veel. Alle katers zouden gecastreerd zijn of worden, maar door een
onverklaarbare reden was dat toch
niet het geval en werd de ene na de
ander poes zwanger.
En was het aantal katten al snel
verdubbeld. Op een gegeven moment
stonden toch de officiële instanties
voor de deur en heeft de familie
besloten van een groot aantal katten
afstand te doen. Nadat bleek dat men
bij het asiel geen hulp kon krijgen
werd de Poezenboot gebeld.

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 donateurschap

met elkaar. Dit keer zijn we naar The
Pancake Bakery aan de Prinsengracht
19 geweest. Het was een feest met
z’n allen en de pannenkoeken waren
zalig. Een aanrader. Jammer genoeg
konden een paar vrijwilligers niet mee
eten.

Buiten loopt er nu een brede zwarte
buis, is het luik naar de kruipruimte
in 2 delen gezaagd en kun je nooit
meer stilletjes naar de wc! Nu nog
de subsidie aanvraag en dat zal
waarschijnlijk niet van een leien
dak gaan omdat die aanvraag in
principe voor woonboten is. En de
Poezenboot blijkt daar niet onder te
vallen ook al wonen er nog zoveel
katten. Bij alle werkzaamheden kon
ik rekenen op de kennis en het advies
van Andre van PKwaterbouw.
Tijdens de extreem vrieskoude winter
zaten we zonder water, alle leidingen
waren zwaar bevroren. Een emmertje
heet water was niet voldoende.
Maar hulp was snel onderweg: Chris
van Scheepstimmer bedrijf Homa
heeft ons gered. Terwijl zijn vingers
bevroren begon ons water weer te
lopen. Ook hadden we last van,
wat later bleek, een beschadigde
telefoonlijn.
Maar gelukkig konden we dat intern
oplossen dankzij het vakkundige oog
van Jolanda en haar assistente Sylvia.
Ook zijn we nog steeds bezig met
ons eigen ‘Poes’ shirt. We hebben
een prachtige fotoshoot in de Hortus
geregeld, met fotograaf Martin van

Koninginnedag 2012 was een
feest, prachtig weer zoals u weet
en ontzettend gezellig druk. Jolijt,
donateur en huisgenote van
Poezenboot poezen, is met deze
‘Poezenboot- Koninginnedag’ traditie
begonnen. En dit jaar hebben een
aantal meer vrijwilligers zich er ook
op gestort. We hebben geweldig veel
spulletjes van twitteraars gekregen
en ook vrijwilligers hebben de nodige
spullen meegenomen. Dit alles bracht
ons op een record bedrag van E 345!
De vrijwilligers onder elkaar doen
minstens 1 keer per jaar iets leuks

Vergeet u niet dat de Poezenboot
echt alleen kan blijven drijven als u
ons steunt. We krijgen geen enkele
subsidie dus uw donatie is ons
drijfvermogen. We hopen dat u onze
krant weer met veel plezier leest.
Met vriendelijke groet,
Judith

We hebben dit keer zoveel
teksten ontvangen dat we spijtig
genoeg niet alles hebben kunnen
plaatsen maar staat uw tekst er
nu niet in dan staat u er zeker de
volgende editie in.

(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

Dierenhotel

POCAHONDAS

Zoekt uw kater of poes nog een
vakantieadres? Dan bent u bij
Dierenhotel Pocahondas op de
juiste locatie. Wij zorgen ervoor dat
u zorgeloos op vakantie kunt, en
wij nemen de zorg van uw kat over!
Maak kennis met ons Dierenhotel,
u wordt verrast met allerlei verschillende mogelijkheden! Zo kan uw kat
of poes lekker lui op de bank een
dutje doen, of op de vensterbank
genieten van de zon. Iedere kattenkamer is voorzien van genoeg speelmateriaal, er is altijd wat te doen bij
Dierenhotel Pocahondas! Tevens
kan uw kat overdag genieten van
een overdekte buitenspeelplaats.
We hebben voor iedere kattenkamer
een buitenspeelplaats gecreëerd,
met o.a. boomstammen om lekker
in te klimmen!
Bent u al nieuwsgierig? Of wilt u
meer informatie over ons Dierenhotel? Bezoek dan onze website:
www.dierenhotel-pocahondas.nl of
bel voor een afspraak!
(Tip: zie ook vaccinaties en de
foto’s van onze kattenkamers op
onze site.)
Tel: 020-6194180, of: 06-33691864
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ROODVOETVERZORGING
Dierenarts
Monique van Ewijk
Mercatorstraat 6, 1056 RG Amsterdam
020 618 79 38
Behandeling volgens afspraak
ook ’s avonds en op zaterdag

www.mercatordierenkliniek.nl

(Engeltje) Emma

H A R K S T E D E
W R AT V E R W I J D E R I N G D . M . V. C R Y O T H E R A P I E
A A N T. D I A B E T I S C H E V O E T

VEGETARISCH RESTAURANT

Jonker Egbert Clantsingel 43
9617 ET HARKSTEDE
050 – 404 08 28

www.roodvoetverzorging.nl

PRINSENGRACHT 60 - 62
AMSTERDAM
020 - 626 18 03

info@roodvoetverzorging.nl

Innovatieve strategie, productinnovatie en designmanagement
voor maatschappelijke dienstverleners in zorg, welzijn, wonen,
onderwijs, maatschappelijk vastgoed.

www.changingvalues.nl
telefoon: 020 612 22 75

POR TONOVO
Rijnstraat 37, Amsterdam
Voor al uw schoenreparaties
(020)6621241
Advies
altijd
gratis
Advi
vies is
i bij ons nog altij
t jd gra
r ti
tis

by Mezzavalle

kleding en sieraden
Oudezijds Voorburgwal 181
1012 EW Amsterdam
020 - 624 87 66

Singel 350
1016 AG Amsterdam
tel +31 020 4204077

www.yucca.nu

Bloembinderij Zwaan
Buikslotermeerplein

t/o taxistandplaats te Amsterdam

Wie betaalt de rekening van uw dierenarts?
020 -799 09 41
geblesseerd?
hij brengt u naar het werk
betrokken, betrouwbaar, betaalbaar

www.denieuwekoetsiers.nl
landelijke 65+ chauffeursdienst

www.petplan.nl

In een jaar dat de drie zwart/witte
zusjes van 17 jaar oud, allemaal zijn
overleden kwam ik op een zaterdagochtend in februari een lapjes
kitten tegen op de Poezenboottwitter. Verliefd, op slag verliefd !!
Even met mijn man overlegd.....en
hij viel ook als een blok voor haar !!
Meteen Judith gebeld om haar vast
te te leggen en ze had al direct een
naam : Emma. In april konden wij
haar halen op de Poezenboot na de
zeer goede zorgen van Jolanda. Drie
katers wachtten vol spanning thuis op
haar komst. Na een dag was Emma
gewend en heeft zij de harten van ons
allen veroverd !
We hebben het zo gezellig met de
kleine Emma. Eerst heeft ze rondgelopen en meteen haar eigen bak
gevonden en een plasje op gedaan.
Etensbakje met haar eigen brokjes.
Ze was heel tevreden totdat de
anderen binnen kwamen.
Maar ze kon onder de bank, daar had
ze ook een dekentje. naast haar eigen
mandje met speeltjes. Toen ging ze
heel erg grommen en sissen met
‘dikke’ staart en onze poezen
keken heel verbaasd.

Emma & Louis

kattenbak. Ze ligt niet meer onder de
bank maar in haar eigen mandje en
maakt steeds beter contact met de
andere 4 poezen. Ze eet nu ook mee
met de grote poezen. Ze wordt gecorrigeerd door de andere poezen als ze
te brutaal is.
Ze laat zich uitbundig knuffelen en
is blij om ons te zien en begroet ons
spinnend met staartje in de lucht.
Na het overlijden van de 2 zeer
dierbare poezenvriendinnen/zusjes
Janneke en Margootje van 16 jaar oud
brengt Emma weer vreugde in ons
poezengezin !
liefs Michelle

Olivier (Poezenboot kat Dennis
uit ‘04 okt....) heeft de hele nacht
bij haar gezeten en toen was het
over. Nu is ze heel vrolijk en speels
en gewend. En staat de bak nu op de
plek naast de andere grote poezen

Beer & Pinda en Snip & Snap
We kregen het verdrietige nieuws dat
Pinda is overleden.
Beer lijkt Pinda niet te missen.
Integendeel: hij vindt het heerlijk dat
hij nu alle aandacht krijgt. Ze lagen al
niet zo vaak samen en Beer kon Pinda
af en toe het bloed onder de nagels
vandaan halen. Hij haakte Pinda dan
iedere keer achter zijn achterpoot. En
Pinda (die niet van vechten hield en

Beer & Pinda

Sylvia
Een schildpadpoes van 14 jaar.

Welke kat is dit??
Hij loopt los op de boot, je kan niet
echt bij hem komen en hij ontsnapt
overal uit ….
Als je zijn naam weet, laat het ons
weten en je wint het enig echte
Poezenboot T-shirt.
Reageren voor 1 sept 2012

Na een paar telefoontjes met de
Poezenboot en de vraag of ze
misschien een oudere kat hadden,
kwam het bericht dat ze een poes van
14 jaar hadden.

foto: Djaro_G

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.
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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.

Ploentje

Ikzelf ben niet zo jong meer en heb
er goed over nagedacht om geen
jonge kat te nemen, want het is niet
leuk als de kat mij overleeft. Bij de
Poezenboot vonden ze het eerst een
beetje raar, maar na mijn verhaal
dat ik liever de kat overleef was het
toch een verstandig besluit. Ik ben
op donderdag gaan kijken en zag de
ogen van Sylvia. Die waren niet groen,
maar amberkleurig en ik was meteen
verkocht. Ik heb haar om zaterdag
gehaald en thuis uit het mandje
schoot ze meteen in een hoek en

bleef daar zitten. Na een uur heb ik
haar eten gegeven en kon haar aaien.
Een paar uur later kwam ze tevoorschijn en liep door de kamer. Ze
kwam de hond tegen en ging meteen
weer terug naar het hoekje. Maar na
een paar uur kwam ze weer en ging
naast me op de bank liggen. Het ijs
was gebroken en zelfs met de hond
ging het goed. Ze is nu bijna 4 weken
bij mij en is de koningin van het huis
en geniet met volle teugen.
Ik ben blij met de seniorenpoes en
hoop dat ze nog jaren bij me blijft.
Het zijn alleen maar voordelen met
een oudere poes, want ze hangt niet
in de gordijnen en vernielt niets. Ik
hoop dat er meer mensen een oudere
kat in huis nemen, want zij hebben
ook recht op een leuk huis en goede
verzorging.
Elly

Kittenvoer
Via de Dierenambulance en konijnenopvang van Mijdrecht konden wij bij
FAUNALAND VINKEVEEN een grote
hoeveelheid kittenvoer ophalen. Dit
voer kwam heel goed van pas omdat
we bij onze pleegopvang een flink
aantal kittens hebben ondergebracht.
Faunaland, heel veel dank namens de
kittens.

Sylvia

heel zachtaardig was) liep dan de hele
tijd weg, zonder iets te doen, hooguit
wat mekkeren. Maar als Pinda het lef
had om Beer uiteindelijk wat geïrriteerd aan te kijken, was dat voor Beer
het teken om erop los te slaan. Want
Beer houdt wel van een knokpartij...
Omdat we dachten dat Beer misschien toch wel wat gezelschap wilde,
hebben we nog een 16-jarige zwerver
uit het asiel gehaald, maar dat
boterde absoluut niet. Beer kreeg
toen ook veel meer last van zijn
niesziekte.
(Bij Beer viel dat altijd
nogal mee, Pinda had
er veel meer last van en
nieste ook altijd veel snot
mee.) Dat katertje is toen
gelukkig naar een assistente van
het Dierenziekenhuis gegaan.
Maar Beer doet het nog steeds

goed en we hopen dat hij nog lang
meegaat, want we zijn stapelgek op
hem.
Groet, Gera
Note van de Poezenboot:
Snip en Snap zijn 2 grote, iets te dikke
katers. Beide zijn in minder of meerdere
maten chronische niezers.
Dat maakte het plaatsen van deze oudere
heren, toen al 10 jaar, erg moeilijk.
Chronische niezers kunnen erge niesbuien
hebben, dat kan vaak zijn maar ook alleen
bij vlagen. We waren dan ook geweldig blij
dat mevr Gera , in 2004, wel voor de beide
heren viel en het niezen op de koop toe
nam. Inmiddels heeft Beer vorig jaar zijn
18e verjaardag gevierd.

de zorgverzekering voor hond, kat en konijn

Veel katten in 1 huis
Prijsvraag:
Wie is dit?

Snip & Snap

Coala & Fantje

We hebben begin 2012 een familie
geholpen die een grote groep katten in
huis had. Van de woningbouw mocht
men ongeveer 30 katten houden, al erg
veel, maar doordat er waarschijnlijk
1 kater niet gecastreerd was werd de
ene poes na de andere poes zwanger.
Op een gegeven moment stonden
de officiële instanties voor de deur
en bleek dat er teveel katten in huis
waren. Er is contact opgenomen met
het asiel maar daar kon men geen
hulp geven. Op een gegeven moment
heeft men contact opgenomen met
de Poezenboot en ben ik bij de familie
op bezoek gegaan. In overleg is er
besloten dat de familie afstand zou
doen van een groot aantal katten en
dat de katten opgevangen zouden
worden door de Poezenboot. En dat
is gebeurd. Eerst hebben we de hoog
zwangere poezen meegenomen,
en later kwamen er nog een paar
zwangere poezen bij, in totaal waren
het 7 zwangere poezen. Daarna
hebben we de ongecastreerde katers
opgehaald, om te voorkomen dat er
steeds meer zwangere poezen zouden
bijkomen. De hoog zwangere poezen
bevielen al na 1-2 dagen op de boot en
zijn daarna meteen naar de pleegopvang gegaan. Voor 1 poes, Kitty,

was er niet meteen
opvang. Zij heeft
wel enige tijd op de
boot gezeten maar
gelukkig hadden we
voor haar ook vrij
snel opvang. U leest
verderop meer over
haar. We hebben
18 kittens groot
Flugel met kittens
gebracht met grote
dank aan de pleegeigenaar terug gegaan na te zijn
opvang uiteraard. Alle kittens waren
gecastreerd of gesteriliseerd omdat
prachtig en zijn super goed terecht
ze extreem angstig waren, te angstig.
gekomen.
Deze katten waren niet gesocialiseerd. Er zijn 2-3 katten die we, na de
De katten zagen er allemaal redelijk
goed uit, veel waren wel mager omdat plaatsing, nog in de gaten houden ivm
gezondheidsklachten. 2 katten zijn
er niet veel gevoerd werd. Maar alle
voor een hart echo naar de dierenarts
dierenartsen vonden de katten niet
geweest waarvan 1 wel en 1 geen
verwaarloosd, en waren verbaasd
hartprobleem bleek te hebben. Maar
over de conditie. Alles bij elkaar is het
al met al hebben de katten zich heel
een hele erge stressperiode geweest
goed gehouden en is de aanpassing,
voor de katten. Vanuit het huis zijn
over het algemeen, toch vrij soepel
ze door de Poezenboot opgehaald
verlopen.
en rechtstreeks naar de dierenarts
gebracht. Daar kregen ze een volledige
Ik wil graag alle nieuwe huisgenoten
check-up en werden gecastreerd of
van deze katten heel erg bedanken
gesteriliseerd, kregen een chip en
voor hun hulp en het geduld dat
soms meteen, en anders later, een
ze hebben met hun nieuwe katteninenting. De meeste katten waren
maatjes. Het is niet niets wat de
erg lief en aanhalig maar er waren
katten hebben moeten doormaken en
er ook een aantal die erg angstig
uw begeleiding en geduld is cruciaal.
waren. Toch hebben we ze bijna
Van de meeste horen we zeer goede
allemaal heel goed kunnen plaatsen.
berichten, een paar katten moeten nog
Er zijn een aantal katten na plaatsing
wennen aan hun nieuwe thuis maar
terug gekomen naar de Poezenboot:
we hebben er alle vertrouwen in dat
2 poezen vanwege allergie van de
nieuwe huisgenoten (voor hen zoeken ook deze katten zich helemaal thuis
we nog een geschikt thuis) en 2 katers gaan voelen bij hun nieuwe huisgenoten en een prachtige toekomst
omdat een van hen een hartruis had.
tegemoet gaan.
Ook zijn er een paar naar de vorige

De dierenartsen
Meestal vragen we een bijdrage, in
de kosten voor de dierenarts, als
mensen hun kat afstaan. Echter in
dit uitzonderlijke geval kon er geen
enkele bijdrage gedaan worden door
de eigenaars. We hebben wel van de
woningbouw een donatie ontvangen
en proberen ook nog van de Dierenbescherming een bijdrage te krijgen,
echter tot dusver hebben we nog
geen positief antwoord gekregen. We
hebben enorm veel kosten gemaakt
om alle katten te kunnen laten
nakijken, inenten, chippen, te laten
castreren en steriliseren en eventuele
andere medische behandelingen te
laten geven. In totaal hebben we 59
katten geholpen en geplaatst. We
konden dit onmogelijk zonder hulp
doen.
Jolanda kwam met het idee om
dierenartsen aan te schrijven en om
extra hulp te vragen en dat hebben we
gedaan. We waren toch wel
verrast toen we van een aantal dierenartsen een positief bericht terug
kregen, we hebben zelfs een aantal
dierenartsen die ons nu maandelijks
met 1-2 katten helpen. Deze grote
klus hadden we nooit zonder hulp
van deze dierenartsen kunnen klaren,
we zijn ze enorm dankbaar hiervoor.

Buiten de 3 dierenklinieken, Het
dierenpunt, IJhavens en DZA, die ons
al jarenlang helpen, hebben we hulp
(voornamelijk voor deze grote groep
katten) gekregen van een aantal
andere dierenklinieken. Met name
zijn dat dierenkliniek: de Jordaan, de
Zon, Hart van Zuid, Rivierenbuurt,
Europaplein, de Hoofdweg, dierenpraktijk Amstelveen, de Wetering en
we mogen een poesje nog naar de
kliniek aan de Rozengracht brengen.
We willen deze dierenartsen heel heel
heel erg bedanken voor hun enorme
inzet. Het was ons niet gelukt
zonder u.

Plofje socialiseert met hond
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Kitty, Henkie & Polletje
Henkie

Polletje

Kitty

Hallo,
we zullen ons eerst
even voorstellen.
Wij zijn Patrick
(25) en Nikki (22).
Sinds januari
wonen we samen
in Amsterdam.
We komen allebei
uit een gezin met een
kat en daarom vonden we het erg
gezellig om ook hier één of twee
katten in huis te nemen. Dit was dan
ook de reden waarom wij naar de
Poezenboot gingen. We wilden zelf
graag een kat en het leek ons goed
om een dier of twee te helpen. Op
een vrijdagmiddag gingen we naar
de Poezenboot en daar vertelden we
dat we op zoek waren naar één of
eventueel twee katten en het liefst
kittens.
Op dat moment waren er weinig
kittens, maar er was wel een
bijzonder stelletje dat onze aandacht
trok: mama Kitty en haar kitten
Henkie. Kitty is een hele lieve mama
en houdt erg van lekker geaaid
worden en Henkie was nog zo klein
dat het onmogelijk was om niet
meteen verliefd op hem te worden.
Er was alleen één probleem: ze
moesten snel geplaatst worden en
eigenlijk moest er nog een ander
kitten bij om Henkie te laten socialiseren met een leeftijdsgenootje.

Cosmo & Famke

Thank you for your letter;
The cats are doing very well and
keeping warm and cosy in the flat at
the moment.
The first month went very fast and
they are making me so happy every
day. They are amazing and adorable.
Cosmo is still a bit shy but we
are getting there. He loves being
brushed, so that makes the bonding
easier.
Famke is my little kitty lady; she is
very sweet and nice.
We just went to the vet for the vaccination and yearly check and they are
in great health. They also got trimmed
for the summer so I’m not sure
you will recognize them... The vet
went for a ‘very short’ do on Famke
especially. Other than that, everything
is perfect, they are amazing cats. They
are always following me around the
house and waiting for me after work.
Cosmo loves his brush time and
4

note Poezenboot: normaal hebben we
alle kittens in de pleegopvang maar
alle pleegopvang was vol vandaar dat
moeder en kitten van 5 weken op de boot
zaten. Dus zochten we zo snel mogelijk
pleegopvang voor ze.

We vonden Kitty en Henkie een
heel leuk stelletje en zijn naar huis
gegaan om eens na te denken of we
misschien ook drie katten zouden
willen nemen in plaats van één of
eventueel twee wat in eerste instantie
de bedoeling was. We hebben er
goed over nagedacht en het leek ons
heel leuk en goed om ze alle drie in
huis te nemen. Henkie en het andere
kitten Polletje zouden sowieso bij
ons blijven en Kitty kwam voor een
tijdje bij ons in de pleegzorg en we
zouden later beslissen of we haar ook
wilden houden.

Famke, as a true lady, loves spending
time in the bathroom... Even my
friends and colleagues love them. I
don’t know how I was doing without
them until now.
Thank you again for them,
I am so happy!
Alexa

Mr. Ross

Mr. Ross alias
Meneer Ros
Van een boot in een huis
De Muisbewaker
Ik ging alleen maar even kijken. Een
rood witte kater was de enige aan
boord die rechtop en vooraan in z’n
kooi zat. Met prachtige gouden ogen
keek hij monter en lief de wereld in
en bleek een ware mensen magneet.
De Poezenboot mensen leken geheel
en al aan hem verslingerd te zijn en
buitenlandse toeristen die de boot
bezochten voelden zich meteen tot
hem aangetrokken. Terwijl ik met

Ongeveer een week later hebben
we het drietal opgehaald. Dit was
de eerste keer dat we Polletje zagen
en ook op hem waren we meteen
verliefd. Grote blauwe ogen en een
hangend mondje waardoor hij er
een beetje treurig uit zag. Bij ons
thuis zijn de kleintjes eigenlijk
meteen met elkaar gaan spelen
en tot op de dag van vandaag is
dat niet veranderd. Ze rennen en
rollen het hele huis door achter
elkaar of speelgoed aan. Na een
paar weekjes begon ook Kitty in de
gaten te krijgen dat spelen erg leuk is
en ze is gezellig mee gaan doen.
Inmiddels zijn de kittens zo’n 12
weken en nog steeds slapen ze het
liefst alle drie met elkaar in een
mandje en laten ze elkaar geen
minuut alleen. Toen we merkten
dat de kleintjes graag bij Kitty in de
buurt waren en andersom, hebben
we besloten dat we ook Kitty graag
wilden houden. Ze is ontzettend lief
en het zou zielig zijn om haar bij de
kleine vriendjes weg te halen.

Cosmo & Famke

Hello, this is Cosmo and Famke and
their happy owner

Henkie & Polletje

Zo zie je dat een bezoekje aan de
Poezenboot heel anders kan aflopen
dan dat je in eerste instantie in
gedachten had, maar dat is helemaal
geen probleem als je ziet wat je
ervoor terug krijgt!
Nikki

En even deze korte update:
Het kleine rood-witte ventje met zijn
gouden ogen woont al meer dan een
jaar in Amsterdam Oost en er wordt
veel van hem gehouden. Hij bewaakt
nog steeds elke dag de muis van de
computer en dat is een goed zaak
want die moet je niet uit het oog
verliezen.
Het gaat hem goed en soms lijkt ie
helemaal geen 15 te zijn. Hij en de
andere Poezenboot poes hebben een
goede verstandhouding en dat doet
me deugd. Verder is ie erg op mij
gericht en volgt me als een hondje.
Gelukkig vind ik honden erg leuk
vooral als ze verkleed zijn als kat.
Dus alles zit vet snor(haar) in Huize
Alhier.

Perswolfje
Einde voorjaar 2010 overleed onze
spierwitte poes Lies. Ze was 16 jaar
oud. Lies was onze kantoorpoes.
Dagelijks sprong ze op je bureau om
kopjes te geven en knuffels te krijgen.
Ze is een groot gemis. We besloten
op zoek te gaan naar een nieuwe
kat. Jules, één van onze collega’s
droomde al van een rank, zwart
katertje. Het werd Perswolfje van
de Poezenboot; een kaalgeschoren,
camelkeurige Perzische kater met
hele grote ogen en weinig tot geen
neus.
We, Marlous en ik, hadden hem
al gezien op de website van de
Poezenboot.
Op de boot zagen wij hem bij
binnenkomst direct zitten in zijn kooi,
vooraan bij de receptie. Er hingen
briefjes op zijn kooi met o.a. teksten
als: ‘ Nee hoor, ik ben niet lelijk. Je
mag me best aaien’. Wolfje was hard
aan het miauwen. Zijn kooi mocht
open en hij sprong meteen op schoot
en begon hard te spinnen. Verkocht!
Alle lieve dames van de Poezenboot
vroegen ons de hemd van het lijf:
of we wel genoeg aandacht konden
besteden aan Wolfje en of er wel tijd
was voor de verzorging. Of we wel

nagedacht hadden over het verharen,
kammen en het schoon houden/
maken van zijn neusje en verstopte
traanbuisjes. Een Perzische kat vraagt
meer verzorging dan een ‘gewone’
kat. Bovendien was Wolfje zwaar
verwaarloosd binnen gebracht en was
niet meer in staat om zichzelf goed
schoon te houden. Wij waren er zeker
van, we wilden Wolfje een nieuwe

kans geven en beloofden goed voor
hem te zorgen. Wolfje moest nog een
week of 2 op de Poezenboot blijven
i.v.m. medicatie. Ik mocht Wolfje al
wel steeds bezoeken en voeren. We
werden al snel vriendjes.

Lizzy & Loesje

Gizmo heeft één ongelukje gehad in
zijn kattenmandje, maar nadat wij
nogmaals de kattenbakken hebben
laten zien, is dit niet meer gebeurd.
Lola wist meteen de weg naar de
kattenbakken te vinden. Ze zijn
vandaag 3 hele dagen bij ons thuis,
dus hebben wij de rest van het huis
laten zien, omdat wij merkten
dat ze toch wel heeeeel
nieuwsgierig waren naar wat
er achter de deuren schuilde.
Dat is ook helemaal prima
gegaan en nu liggen ze lekker
weer bij ons te slapen :)
Heel erg bedankt voor de meest
prachtige kittens in de hele wereld!
Wij nemen snel weer contact met je
op!
Groetjes,
Isabelle & Norman

Ik schrijf u om te vertellen over Linze
en Peultje. Beatriz ging vanochtend
met hen naar de dierenarts om
de tweede vaccinatie te nemen.
Volgen ons, zijn ze heel
gezond en ze gaan naar de
bak zonder ongelukjes.
Alles gaat heel goed, ze spelen
veel, samen en met ons ook. Wij
zijn heel blij met Linze en Peultje
(Mia).

Arend

Groetjes, Beatriz en Luis
Zebra

amberkleurige ogen en kon spinnen
en snurken als de beste.
Na de winter van 2010 merkten we
dat ons kantoor weer overgenomen
werd door de muizen. Wolfje was
namelijk erg lui. We konden een
kater van 8 maanden van iemand
overnemen; Kees. Hij werd de vriend
van Wolfje en na een week of zes
waren alle muizen weer verdwenen.
We merkten wel dat Wolfje wat ouder
werd. Zijn uitstapjes werden steeds
korter en hij sliep het liefst de hele
dag op zijn kussen, welke op mijn
bureau lag.
Zondag, de dag voor Koninginnedag,
was ik op kantoor om de katten te
verzorgen. Wolfje kwam normaal
altijd miauwend aangelopen, maar
nu bleef hij bij zijn drinkbak zitten.
Ik tilde hem op en hij voelde koud
en slap aan. Er liep een stroompje
urine met bloed uit hem. Snel
de dierenspoedkliniek gebeld en
gelukkig konden we direct komen.

In de kliniek kreeg hij een infuus,
antibiotica-injectie, pijnstillers en
hebben zijn blaasje leeggehaald. We
kregen medicatie mee. Helaas mocht
het allemaal niet meer baten. Wolfje
wilde niet meer eten. Drinken deed hij
nog wel. Een paar dagen later vond
ik Wolfje in zijn mandje, net of hij lag
te slapen, maar hij was gestorven.
Kees, zijn vriend, bleef maar rondjes
om hem heen lopen. We zijn allemaal
erg verdrietig in de Steeg. Kees mist
zijn maatje ook. Wolfje heeft ons
allemaal erg veel vreugde gebracht
en wij hopen dat wij hem de laatste
2 jaar van zijn leven ook veel liefde
en aandacht hebben kunnen geven.
Vandaag waren we weer op bezoek
op de Poezenboot. We zoeken een
maatje voor Kees en hebben er alle
vertrouwen in, dat dat wel goed komt !!!
Van Marjan en alle collega’s

en binnen een half jaar was hij een
stoere, imponerende, dikke kater, die
het liefst de gehele dag geknuffeld
en gekamd wilde worden. Ik kon echt
alles doen met hem. Hij keek me
altijd zo dankbaar aan met zijn mooie

(Phyper & Plofje) Lizzy & Loesje

(Zebra & Arend) Gizmo & Lola
Hierbij, zoals beloofd, een aantal
foto’s van Gizmo en Lola (Zebra en
Arend). Ze zijn heel vrolijk, speels en
knuffelig. Het eerste uur dat ze thuis
kwamen zijn ze eerst op avontuur
gegaan in de kamer, waarin ze de
aankomende drie dagen zouden
verblijven. Na dit uurtje kwamen ze
meteen bij ons liggen om met
ons te knuffelen en
bij ons in slaap te
vallen. Het leek
wel alsof zij eerder
gewend waren dan
wij!

Wolfje deed het hartstikke goed hier
in de Steeg. Die Steeg was ook zijn
domein.
Geen enkele andere kat mocht in de
buurt komen. Het was geen buitenkat
zei men op de Poezenboot, maar
wanneer het lekker warm was, lag
Wolf hier voor de deur in het zonnetje
en liet zich door iedereen aaien.
Wolfjes haar- en buik groeide als kool

Perswolfje

hartelijke groeten, Jozee Jopiro
(dat ben ik incluis de harige
kinderen)

Linze & Peultje
Linze & Peultje

mijn rug naar zijn kooi stond tikte zijn
poot op mijn schouder. Tik, aangeraakt. Ik was blijkbaar niet naar de
boot gekomen om te kiezen, maar om
gekozen te worden. Toen een week
later het oranje witte ventje in dit huis
was gearriveerd genoot hij, na een
maand kooi, zichtbaar van de vrijheid.
De nieuwe omgeving veroorzaakte
totaal geen angst bij hem. Nadat naar
hartenlust rek en strek oefeningen op
het tapijt waren verricht, was vrij snel
een plek ontdekt welke hij nu nog
dagelijks gebruikt. Op de tafel vlakbij
de computer. Zijn nieuwe missie in
zijn 14 jaar oude bestaan: muisbewaker eerste klas. Precies wat ontbrak
in dit gezin alwaar zich al een andere
Poezenboot poes bevindt genaamd
‘Spikkel’.

Ik kan mij herinneren dat toen ik 5
jaar was wij een kat kregen, meneer
Ed. Ik was dol op hem en begroef
het liefste mijn gezicht in zijn zachte
vacht. Toen ik na een week opeens
geen adem meer kon halen en wij
erachter kwamen dat dit door allergie
kwam moest Ed al heel snel een
ander adres zoeken, Sindsdien heb ik
30 jaar geen katten gehad.
Omdat ik al een tijd geen last meer
van allergie heb en ik helemaal dol
ben op katten, heb ik besloten om
de knoop door te hakken en dan
uiteraard een kat uit een asiel te
nemen. De Poezenboot ken ik als
Amsterdammer natuurlijk, dus daar
ben ik eens gaan kijken. Wat een
leuke omgeving voor de poezen, en
wat wordt er goed voor ze gezorgd
door enthousiaste en betrokken
mensen.
De tweede keer ontmoette ik Phyper.
Toen de kooi openging was ze
meteen aan het spinnen en gaf ze
mij een paar kopjes, mijn hart was al
snel gesmolten. Ze komt van een huis
met heel veel katten en was behoorlijk
dunnetjes, dus ik heb besloten om
haar een zo goed mogelijk leven te
geven waardoor ze hopelijk helemaal
zou opknappen.

Eenmaal thuis aangekomen was
Phyper al heel snel het hele huis aan
het verkennen, en het leek al meteen
alsof ze het wel naar haar zin had
want binnen een uur lag ze in haar
nieuwe mand te dutten. We zijn haar
al snel Lizzy gaan noemen. Als Lizzy
de kans krijgt ligt ze bij mij in bed tot
ik eruit kom en ze is graag onder de
mensen dus ze houdt duidelijk van
gezelligheid.
Omdat ik binnenkort overdag weer
uit het huis zal zijn en niet wil dat
Lizzy dan teveel alleen is heb ik
Judith van de Poezenboot gevraagd
of het mogelijk is er nog een kat bij
te nemen. Ze dacht wel een goede
match te hebben, een kittentje: Plofje.
Na het zien van een foto was ik al
overtuigd dat dit het nieuwe huisgenootje van Lizzy zou worden.
Het was natuurlijk afwachten hoe de
katten op elkaar zouden reageren.
Omdat de eerste ontmoeten erg
belangrijk is heb ik Plofje in een
veilige kamer appart gehouden en
ze langzaam aan elkaars geuren
en geluiden laten wennen. Na een
week hebben ze elkaar voor het
eerst ontmoet. Lizzy vond het maar
helemaal niks in het begin en ik wist
niet dat zo’n lieve poes zo’n agressief

geluid kon maken. Gelukkig leek
Plofje hier totaal geen last van
te hebben en ging ze Lizzy juist
uitdagen de hele tijd. Ik heb voor de
veiligheid van Plofje en voor de rust
van Lizzy Plofje de eerste week in
haar kamer gehouden en ze alleen
bij elkaar gelaten als ik ze goed in
de gaten kon houden. Gelukkig leek
het iedere dag wat beter te gaan, na
een paar dagen was Lizzy minder
gestressed en leek ze het al een
beetje leuk te gaan vinden, na vier
dagen begon ze zelf Plofje op te
zoeken voor een flinke stoeipartij.
Toen ik na minder dan een week
de kamer binnenliep en ze lekker
naast elkaar op een stoel zag liggen
wist ik dat het helemaal goed zou
komen.
Inmiddels zijn ze bijna altijd bij
elkaar te vinden en heeft Lizzy een
moederrol op zich genomen. Plofje
krijgt regelmatig een uitgebreide
likdouche van Lizzy, in het begin
wist ze zich daar geen raad mee
en probeerde ze te gaan stoeien
maar nu geniet ze er duidelijk van.
Nu komen beide dames gezellig in
bed liggen dus dat is erg knus. Nu
groeit Plofje echt als kool, ze is van
860 gram van het laatste dierenarts
bezoek bij de Poezenboot naar
1,5 kilo gegaan in minder dan een
maand tijd. Van mij mag het wel
iets langzamer gaan maar het is
ook fantastisch om te zien dat ze
iedere dag weer wat is gegroeid
en hoe snel haar oogjes en oortjes
zich ontwikkelen. Beide katten
maken het uitstekend en ik ben
ontzettend gelukkig met deze twee
dames, ik had mij geen lievere
en leukere huisgenoten kunnen
wensen.
Daarom wil ik de Poezenboot heel
erg bedanken wat ze voor de poezen
en voor mij gedaan hebben!
Groetjes, Floris, Lizzy en Loesje

Bones

Pietertje

Bones & (Erwtje) Pietertje
Hoi Judith, allen.
Zojuist contact gehad met de kliniek
in de Jordaan. In overleg besloten dat
we Bones echt wat meer tijd gaan
geven, Pietertje (Erwtje) gaan we wel
laten prikken.
Het gaat beiden goed. Bones is
echt enorm angstig geweest dus
we geven haar alle tijd en ruimte en
langzamerhand begint ze zich wat te
ontspannen; ligt lekker in de kamer
te slapen in ‘ haar’ mandje (aan de
verwarming), sprint niet meteen meer
weg als we binnen of langs komen.
Heel fijn om te zien. Maar ze schrikt
nog van elk geluid en is erg op haar

hoede. Pietertje daarentegen heeft
het leven hier met 4 poten aangegrepen en is blij, vrolijk en stout. Hij
en mamma Bones spelen sinds een
week ook lekker met elkaar; door de
kamer sprinten, achter elkaar aan dus
dat gaat de goede kant op. Jurian en
ik hebben geen twijfel dat ook Bones
het hier heerlijk zal gaan vinden; wij
zijn net zo blij met haar als met haar
zoon.
Tot slot stuur ik van beiden een
foto mee. Oh, en ik kom binnenkort
natuurlijk de draagmanden terugbrengen!
Hartelijke groeten, Madelijn

(Mees & Valk) Flip & Flap
We promised to send you some
pictures of the kittens in their new
home . . .
The brothers are now named Flip
(formerly Mees) and Flap (formerly
Valk) and they are wonderful! Very
happy, playful and calm cats.

Flap watches and waits a while before
joining in; he is the first up onto a lap
and climbs the highest (so far!).
They’re growing fast and we took
them for their second round of vaccinations the other day. Both are doing
fine health-wise too.

They settled in very quickly. Within a
day or two they were out in the house
and making themselves very much
at home. They love being around
people, definite ‘lap cats’. My son
plays - and sleeps - with
them all the time.
Flip is the ‘explorer’,
always going everywhere
first. He has the loudest
purr and is generally the
most bouncy.

Warm regards to you all
on the Poezenboot!
Lucy
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Een groot

Vrijwilligster in beeld: Renata
Terwijl wij Nederlanders massaal
vertrekken naar exotische oorden om
vrijwilligerswerk te doen, kwam zij
naar Amsterdam en hielp ons enkele
weken op de Poezenboot. Naast haar
freelance-werk als schrijfster kon
ze best een dag in de week voor de
katten komen zorgen. Een fysieke klus
was eigenlijk een welkome afwisseling
van al het werk achter haar laptop.
Ze miste het om dieren om zich
heen te hebben. Op de Poezenboot
realiseerde ze zich hoe belangrijk dat
voor haar is.

Op een vrijdagmiddag ben ik aan
het werk op de Poezenboot als er
een nieuwsgierige jonge vrouw
binnenkomt. Met journalistieke
nauwkeurigheid neemt ze de ruimte
in zich op. Ik laat haar haar gang gaan
terwijl ze rustig langs de hokken loopt
en contact legt met de katten. Dan
haalt ze een voice-recorder tevoorschijn waarin ze haast onhoorbaar
begint te vertellen over haar
indrukken. Een eerste ontmoeting
laat niet lang op zich wachten.
Koeienkat komt kijken wat voor nieuw
vrouwvolk er aan boord is en Renata
is meteen van hem ondersteboven:
‘Wow, I didn’t know you could actually
have a domestic cat that big!’ Een
opmerkelijke opmerking denk ik later,
wanneer ze me vertelt dat ze uit ZuidAfrika komt.

Een aantal weken later kom ik even
langs op de boot terwijl Renata aan
het werk is. Ze vertelt me dat ze er
vandaag helaas voor het laatst is,
want ze keert weer terug naar ZuidAfrika. Over een paar dagen moet ze
afscheid nemen van de Poezenboot
en zijn bewoners en dat valt haar
best zwaar. ‘ Ik geef toe dat ik toen ik
begon toch even bezorgd was: je weet
niet wat voor ellendigs je te zien krijgt
in een opvang. In Zuid-Afrika zag ik
wel meer straatkatten en honden.
Toch was ik bang dat dit werk erg
confronterend zou zijn. Gelukkig viel
het erg mee. Het is geweldig om te
zien dat de Poezenboot zelfs met
de moeilijke gevallen niet opgeeft:
uiteindelijk vinden ze wel een huis
met het juiste baasje. Neem Toermalijntje, met de drie pootjes, ze was zo
lief (maar heel erg bang) en zat hier
al zo lang!’

woord
Ik wil graag meteen een aantal
mensen heel erg bedanken. Zij
hebben het mogelijk gemaakt om de
werkzaamheden: beter vastleggen
van de boot, het beton repareren,
het drijfvermogen verhogen en de
riolering aan te leggen, te financieren. Daarnaast zijn er nog een
paar geweldige poezenspulletjes
gedoneerd.
Van de Nederlandse werkcultuur
kan ze vooral de directheid wel
waarderen. De kattencultuur is een
ander verhaal. ‘ Als ik iets geleerd heb
de afgelopen tijd,’ vertelt ze, ‘ is dat
je de kat naar jou moet laten komen.
Dat is toch wel even wennen als je
honden gewend bent.’
Renata noemt de Poezenboot haar
beste ervaring van de twee jaren die
ze in Nederland doorbracht. Ok, ze
kwam hier om zich te herenigen met
haar Nederlandse liefde die ze leerde
kennen in Kaapstad, maar ook op de
Poezenboot werd ze op slag verliefd.
Met een voldaan gevoel keert ze
terug naar Zuid-Afrika. Geen zorgen,
haar vriend reist haar gauw achterna.
En de poezebeesten bewaren een
blije herinnering aan haar. ‘Wij ook,
dankjewel Renate voor je inzet en
enthousiasme.’
Simone

• Een zeer grote bijdrage is geleverd

• Ook is de collectebus bij Yucca,

een kleding zaak gevestigd aan
de Oudezijds Voorburgwal 181
weer geleegd. De collectebus was
topzwaar. Iedereen die in deze winkel
de kat aait moet een donatie in de
collectebus doen van de Poezenboot.
En gelukkig houdt de kat van geaaid
worden…
• Via de Dierenambulance en konij-

nenopvang van Mijdrecht konden wij
bij Faunaland Vinkeveen een grote
hoeveelheid kittenvoer ophalen. Dit
voer kwam heel goed van pas omdat
we bij onze pleegopvang een flink
aantal kittens hebben ondergebracht.
Faunaland, heel veel dank namens de
kittens.

door een anonieme donateur, die we
maar ‘M’ noemen. We willen M heel
erg hartelijk danken voor de bijdrage,
het is enorm. Het was nu mogelijk
om het beton, het vergroten van het
• Vorig jaar zomer heeft Rosemarijn
drijfvermogen, het vastleggen van
de boot in een keer te laten doen. En
al meegeholpen, met een aantal
omdat de werkzaamheden onderling
vriendjes, om geld in te zamelen voor
met elkaar te maken hebben is het
de Poezenboot en dit jaar heeft ze het
geweldig dat we het ook in enen
nog eens dunnetjes overgedaan met
hebben kunnen doen. Daarnaast
vriendin Amber. Ze kwamen allebei
hebben we nog zachte mandjes en
de opbrengst brengen van E 41,- Top
speelgoed gekocht voor
dames, jullie zijn enorm.
de katten en hebben we
Amber & Rosemarijn
ook een deel gebruikt om
de grote groep katten te
helpen mbt de dierenarts
kosten. We bewaren nog
een beetje voor later.
• We stellen het zeer

op prijs dat we van
de woningbouw een
bijdrage hebben
gekregen mbt de
medische kosten van de
grote groep katten.

De Poezenavond
Samen met Rory van der Kolk heb ik
de Amsterdamse bioscoopzaal de
Uitkijk twee avonden mogen vullen
met bewonderaars van YouTubefilmpjes waarin katten de hoofdrol
spelen. Beide voorstellingen waren
in een hoog tempo uitverkocht,
heel erg leuk. Rory en ik delen vaak
poezenfilmpjes met elkaar en hadden
al enige tijd het idee om het op
groot beeld te laten zien. In principe
was het eerst meer een grapje,
maar uiteindelijk zijn we er toch
serieus mee aan de slag gegaan. De
opbrengst van de twee avonden is
volledig naar De Poezenboot gegaan,
waar we beiden fan van zijn.

poezen en super schattige poezen;
de echte wegsmeltpoezen. Twee uur
lang hebben we deze in De Uitkijk
vertoond, wat een groot succes bleek
te zijn. Tijdens de avond waren er
speciale cupcakes met kattenoortjes
en Poezenboot t-shirts te koop en
ging er een collectebus rond. Tijdens
het vertonen van de filmpjes werd
er ontzettend hard gelachen en
vaak geklapt, vooral om de grappige
kattenfilmpjes. Ook de ‘ahhhs’ en de
‘oehhh’s bleven niet achterwege bij
de filmpjes van kleine kittens. Jammer
dat er geen echte ‘poezen’ aanwezig
mochten zijn, maar dat mocht de pret
niet drukken.

We hebben samen een selectie
gemaakt van super bekende
klassiekers en obscure Japanse
video’s. De filmpjes zijn vertoond
in vier verschillende categorieën:
babypoesjes,epic poezen, rare

We hebben tijdens, voor en na de
Poezenavond ontzettend leuke
reacties gehad, zo heeft het bijvoorbeeld in De Volkskrant en het Parool
gestaan en zijn we zelfs op BNN
geweest bij het programma 24/7.
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Zoveel aandacht hadden wij zelf ook
niet verwacht. Uiteindelijk hebben
we 750 euro kunnen doneren aan de
Poezenboot, waar wij heel trots op
zijn en waarvan we zeker weten dat
het goed terecht komt. Daarnaast
willen we hierbij nog even iedereen
bedanken die is gekomen naar de
Poezenavond en een bijdrage heeft
geleverd om het tot zo’n succes te
maken! Of er nog een vervolg editie
komt zijn we nog niet helemaal over
uit, mocht dit zo zijn laten we dit
natuurlijk zo snel mogelijk weten.
Poezenpootje,
Floor de Jager & Rory van der Kolk.

• Monique Nizamoeddin en Colinda

• Van uitgeverij De Bezige Bij hebben

Wehmuller werken bij de Stadsbank
van Lening alwaar de directie heeft
besloten om jaarlijks enkele Goeden
Doelen te steunen. De werknemers
kunnen dan voorstellen indienen
en Monique en Colinda hebben ons
voorgedragen. We zijn super blij nu
blijkt dat De Poezenboot in de prijzen
is gevallen. De Stadsbank van Lening
heeft met name bijgedragen aan het
aanleggen van de riolering.

we een aantal boekjes gekregen van
Heinz en Simon`s Cat. Deze zijn
inmiddels op Twitter verloot. Heel
leuk om te regelen en alle leuke
reacties te lezen.

• De heer J.Poortier en mevrouw

M.F.Groeneveld van de Bruna aan het
Olympiaplein verkopen nog steeds
tweedehands boeken, inmiddels
ook veel Engelstalige, en doneren
de opbrengst aan Goeden Doelen.
Deze keer viel de eer weer aan de
Poezenboot en ontvingen we in mei
het mooie bedrag van E 1000,- Heeft
u boeken over dan kunt u ze daar
brengen en misschien weer een paar
nieuwe tweedehands boeken kopen.

• Ook zijn er mooie zachte mandjes,

speeltjes, voer en kattensnoepjes
gebracht, de katten zijn enorm
verwend.
Alle gulle gevers heel hartelijk
bedankt, uiteraard ook namens alle
katten.
• Daarbij zijn we zelf ook verwend

want af en toe krijgen we van een
donateur, die niet alleen kranten en
spulletjes brengt, doosjes chocolade
of ander lekkers.
Iedereen enorm bedankt,
Judith

• Floor de Jager heeft samen met

anderen het unieke idee opgevat om
een poezen-filmavond te organiseren
in bioscoop de Uitkijk. Ze hebben
allemaal beeldmateriaal verzameld,
voornamelijk YouTube filmpjes en
die naar het grote doek gebracht. Via
Twitter, Facebook en een eigen site
hebben ze dit bekend gemaakt en ook
op de Poezenboot site is er aandacht
aan besteed. In no-time waren er 130
aanmeldingen. Vanwege het grote
aantal aanmeldingen is er een tweede
avond georganiseerd. De opbrengst
van deze avonden zou naar de
Poezenboot gaan. We waren dus zeer

Zomerpret

verheugd toen bleek dat de opbrengst
ruim E 700,- was. Floor, collega`s en
alle filmbezoekers onze hartelijke dank.
En we doen het graag nog een keer en
dan komen we zelf ook naar de Uitkijk.

We willen ‘M’ nog extra bedanken
voor de super donatie aan de
poezen. We waren er enige tijd
van in shock geraakt en we
stonden versteld. Onze dank is
enorm.

Fotoshoot van ‘Poes’shirt in
Over
®
dweezilsfriend
Vroeger was Dweezil een kat...
een gewone grijs gestreepte kat.
Dweezil werd geboren ergens
in 1991 en had 3 zusjes. Met
z’n vieren werden ze te koop
aangeboden in de etalage van
een dierenwinkel in Breda (dat
gebeurde toen nog). Omdat ik
graag een katertje wilde, was de
keuze snel gemaakt. Ik betaalde
13 gulden en Dweezil ging met me
mee. Wat volgde waren 12 jaren
vol vriendschap, liefde en zielsverwantschap met dit meer dan
bijzondere beestje. In 2003 heb ik
afscheid van hem moeten nemen,
een tumor in zijn schildklier werd
hem fataal.
Ik hou dus van katten... en van
mooie eerlijke kleding. Die
combinatie maakte in 2007 het
idee een label uit te brengen met
als continue terugkerend detail:
de kat. In verschillende stijlen en
ontwerpen. De kat op z’n mooist
op eerlijke kleding. De keuze voor
fair fashion was heel bewust. Op
deze manier kon ik een kleine
bijdrage leveren aan een beter
milieu en aan goede werkomstandigheden voor de mensen
in productie-processen. Na een
jaar van voorbereiding was het in
mei 2008 zover, dweezilsfriend®,
vernoemd naar mijn lieve kat,
ging live!
4 jaar later… is dweezilsfriend®
‘ up & running’. Menig kattenliefhebber heeft de shirts met
hippe poezenprints ontdekt en
is onder de indruk van de mooie
ecologische stoffen en verven
die we gebruiken. Een absoluut
hoogtepunt in het bestaan van
dweezils-friend® is de samenwerking met de Poezenboot
en het lanceren van het
dweezilsfriend®-Poezenbootshirt
door Georgina Verbaan afgelopen
januari. Ook hier gingen vele uren
van voorbereiding aan vooraf,
maar het resultaat is fantastisch.
Het fashionable ‘ Poes’-shirt is
een hit en we hebben hierdoor al
een mooi bedrag opgehaald voor
de Poezenboot.
Nieuwsgierig geworden naar de
verrassend originele en CATchy
shirts van dweezilsfriend®?
Bezoek onze website:
www.dweezilsfriend.nl
Voor meer informatie stuur een
mail naar: info@dweezilsfriend.nl
Vriendelijke groet,
Vivian Joore-Buys

‘Poes’ shirt nu ook in ander
model
Dweezilsfriend blijft niet stil
zitten, na het succes van het
eerste ‘Poes’ shirt is deze nu
ook te verkrijgen in een ander
model. Dit shirt heeft dezelfde
voor- en achterkant print maar is
van Tencel, een bijna zijdezachte
duurzame stof van eucalyptushout. Het shirt heeft een
prachtige hippe pasvorm. Het
valt los om je lijf, maar de 3/4
mouwtjes sluiten mooi aan rond
je armen. De nek is ruim en valt
hierdoor mooi wijd. Interesse?
Kijk dan even bij dweezilsfriend.nl
Het shirt verschijnt meteen op de
homepage.
In tegenstelling tot het eerste
‘Poes’ shirt is dit model alleen
verkrijgbaar bij dweezilsfriend.nl

We hebben afgelopen winter hele
mooie foto`s gemaakt van ons
nieuwe ‘Poes’ T-shirt. Nu maak je
midden in de winter niet makkelijk
foto`s van een zomers T-shirt!
Maar daar heb ik wat op gevonden:
de Hortus. Het is er warm en
prachtig mooi. We zijn gastvrij
ontvangen en zolang we maar op
de paden bleven konden we onze
gang gaan. Vanaf het begin had ik
het in mijn hoofd om de foto van
het shirt te maken in het groen,
en niets groener`s dan de Hortus.
Ik zag het al voor me: de wilde
katten ogen op het shirt kijkend
door de groene wildernis. Met de
hulp van fotograaf Martin van Os,
aankomend fotograaf Djaro_G en
Georgina Verbaan in de Hortus
kon het niet anders dan een succes
worden. Ik wil dan ook heel graag
mijn dank uitspreken aan beide
fotografen, Georgina en de Hortus
voor hun hulp bij het maken van de
prachtige foto`s.
U kunt het ‘Poes’ T-shirt komen
bekijken op de Poezenboot,
bestellen via onze site en via de site
van dweezilsfriend .nl
Judith

De katten hebben vlooien, mijn paard
heeft luizen, ons dochtertje Liene had
laatst een teek en ik heb last van de
eerste zonne/warmte bultjes! Heerlijk
hoor die warme zonnenstralen met
af en toe een flinke tropische bui.
Heerlijk al die bloeiende planten
en kersen aan de bomen en alle
zoemende bijen in de tuin, maar de
hele familie krabt zich een ongeluk.
Alle goedbedoelde tips van
hulpvaardige buurvrouwen zijn al
uitgeprobeerd. Van groene zeepsop
met menthol tegen de paardenluizen
tot tandpasta op mijn armen of....
nog erger....het slijm van de naaktslak
tegen een tekenbeet. Of was het
nou tandpasta op mijn paard, Liene
in een bak met groene zeep en een
naaktslak met menthol op mijn
armen...? Ik weet het niet meer. Je zou
bijna denken: ‘ is dit nou het begin
van de zomer waar ik me zo enorm
op verheugd heb?’ En het antwoord
is: ‘ Ja!’ Het goede wat dit alles
veroorzaakt is namelijk ‘bonding’.
Een gezamelijke vijand ,in ons geval
de jeuk, schept een band.... Bobby en
Gijs, onze twee jonge cyperse poezen
helpen elkaar de hele dag in hun
strijd tegen de vlooien. Ze likken er
bij elkaar lustig op los en zijn enorm

Marleen.

Colofon

Eddy en Milo te gast
Als Eddy doet alsof de wereld hem
niet interesseert en de stoel afwezig
kopjes geeft, weten wij al hoe laat
het is. Milo nog altijd niet, die
drentelt maar wat in het rond. Op het
moment dat hij dicht genoeg bij Eddy
is, springt deze op en jaagt Milo het
hele huis door, de een onder de tafel
door, de ander er met grote sprongen
overheen. Dit eindigt meestal met
een wanhoopssprong die Milo in
veiligheid tussen de handdoeken
in de kast brengt; soms met een
krijsende kluwen kat die het rondje
door het huis nog eens dunnetjes
over doet. Tegen de tijd dat wij de
plukken haar (voornamelijk van Milo)
en verloren nagels (voornamelijk van
Eddy) verzameld hebben, liggen de
heren naast elkaar voor het raam in
het zonnetje te slapen.
Dat was na een maand of drie. Toen
we, als tijdelijk oppasadres voor de
Poezenboot, Eddy en Milo in huis
kregen (hun baasjes verhuisden naar
Engeland en vanwege de inentingsen quarantaine-vereisten moesten de
katten nog een half jaar hier blijven)
was de verhouding nog heel anders.
Eddy verstopte zich in elk hoekje wat

solidair in hun pogingen om bij
zichzelf en elkaar het vlooienbandje
er af te peuteren. Hummel en Dirk,
de 2 lapjeskatten liggen voor het eerst
van hun leven vreedzaam naast elkaar
in de tuin in een poging hun eigen
vlooien over te halen om over te
lopen naar de ander... Mijn paard legt
iedere ochtend liefdevol haar hoofd
op mijn schouder om vervolgens met
niet al te subtiele bewegingen haar
onderkaak langs de stof van mijn jas
te schuren. En ‘s avonds bij het naar
bed gaan controleren Liene en ik
elkaar wel een half uur lang op teken
als een vlooiende apenmoeder en
haar jong.
Ik vind dit alles stiekem wel heel
intiem en gezellig. Als anderen klagen
over al het bij de zomer horende
ongedierte dan knik ik instemmend
en zeg: ‘ ja, lastig hé...’om er een
beetje bij te horen en vooral niet op
te vallen met mijn toch wat vreemde
zomerhobby. Ondertussen verheug ik
me weer op een uurlang quality-time
tussen mij en onze 4 katjes en de
vlooienkam.
Fijne zomer allemaal!

Oplage: 5.000 stuks
Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.poezenboot.nl
Postbank rekening 5085515
Eddy

hij kon vinden terwijl Milo brutaal
alles verkende. Een deur? Hij moet
weten wat erachter zit!
Langzaam aan begon Eddy de boel
te vertrouwen en kroop uit z’n
schulp. Een knuffelkat als Milo zal
het nooit worden, maar wat vindt
‘ie het heerlijk om bij ons in de
buurt tevreden te zitten of op het
voeteneind van het bed te slapen. En
zo hadden we dus twee heel verschillende katjes in huis, de een brutaal,
knuffelig en misschien een beetje
dom; de ander voorzichtig, elegant,
sterk en als het erop aankomt de baas
die dat zal laten weten ook.
Een tijdje geleden bleek dat de
oorspronkelijke eigenaren Eddy en
Milo toch niet op zullen komen halen.
Wij zouden ze met alle liefde en
plezier houden, maar hadden expres
deze oppas-constructie gekozen

Milo

omdat ons verblijf in Nederland
tijdelijk is. Een voor ons en hopelijk
voor de katten geweldige oplossing
waar we heel veel plezier aan hebben.
Omdat de relatie tussen de twee het
best als ‘ haat-liefde’ beschreven
kan worden, hebben we in samenspraak met de Poezenboot besloten
dat het geen kwaad kan als ze apart
een nieuw plekje vinden en Milo
en Eddy hebben inmiddels via de
Poezenboot een fantastisch nieuw
thuis gevonden.
Judith en iedereen die aan de
Poezenboot meewerkt: wat geweldig
dat jullie dit doen en wat een lol
hebben we gehad om deze lieve
poezen in huis te hebben! Nu kunnen
we met een gerust gevoel aan ons
nieuwe avontuur beginnen!
Carola & André, blije oppas-baasjes
van Eddy en Milo

Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.
Onze dank aan de adverteerders,
dankzij hen was het mogelijk deze
tabloid te maken!
Redactie en foto’s gemaakt
op de Poezenboot:
Judith Gobets
Vormgeving & opmaak:
Petra Knip
Copyright 2012
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave
mag worden vermenigvuldigd of opgeslagen in enige
vorm, hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen,
fotokopieën of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
Uitgever en auteurs verklaren dat deze uitgave op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en auteurs op geen
enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid
van de informatie. Uitgever en auteurs aanvaarden
dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van
handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op
bedoelde informatie.
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Sauna

100 jaar ervaring
in familiedrukwerk

Deco

In het hart van de Jordaan ligt Drukkerij De
Haan. Opgericht in 1912 en in de loop der
jaren uitgegroeid tot een begrip in familiedrukwerk voor Amsterdam en omgeving.
Kom eens langs in onze winkel. Hier kunt u
in alle rust een keuze maken uit onze zeer
uitgebreide collectie.

Spa & Wellness
Herengracht 115
020 - 6238215

Prinsengracht 191
1015 DS amsterdam
020 625 13 33
www.pancake.nl

1015 BE Amsterdam
www.saunadeco.nl

…meer voor katten
12 jaar ervaring Klantvriendelijkheid Vaste prijs vooraf
24/7 service Geen voorrijkosten Geen weekend- of avondtarief
Geen verstopping is ons te erg Gespecialeerd in rioleringen
in en om uw huis of woonboot

Drukkerij De Haan heeft een ruime ervaring in het drukken van zakelijke producten.
Of het nu gaat om een simpel visitekaartje
of complete huisstijl voor uw bedrijf; bij ons
bent u aan het juiste adres. Kom eens langs
voor een gesprek, of vraag een offerte aan.

drukkerij
de haan

Eemstraat 23
2025RD Haarlem
www.riool-fix.nl

Bloemgracht 124
1015 TP Amsterdam

Met 11 soorten KVV en diverse
prooidieren en BARF-producten
hebben wij het grootste vers vlees
omstreken.
Hiernaast hebben we exclusieve
merken brokken en blikvoer zoals
o.a. Feline Porta, Felis Canis, Orijen

13 -17 u inloop
en informae

www.drukkerijdehaan.nl
info@drukkerijdehaan.nl

Twee vesgingen:

Openingstijden:
maandag t/m zaterdag
van 08.00 - 12.00 uur
en van 13.00 - 16.30 uur

Acupunctuur, Chinese kruiden,
Bloesemtherapie, voedingstherapie

Goedkope
computercursussen

020 - 623 28 88

Singel 54 (vlakbij Poezenboot!)
Distelweg 85 (Noord)
020 6244003
www.scipacc.nl

Natuurlijk Diergeneeskundig
Centrum
Voedingscentrum
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Snelheid in zakelijk drukwerk
in alle mogelijke oplagen

Tel: 06 1627 7981

Catcetera is gespecialiseerd in
producten voor katten en
kattengedrag

www.catcetera.nl
Catcetera wordt gesponsord door

Onderdeel van SCIP, HVO-Querido

Webshop met bezorgservice
Adres: Rijnstraat 226, Amsterdam
Tel: 020
- 6421888
www.natuurlijkgezondedieren.nl

100% fair fashion
Just cat art
Visit our webshop

30 % KORTING!

www.dweezilsfriend.nl

Op 1 artikel
naar keuze
Tegen inlevering
van deze bon

Dierenhotel

POCAHONDAS

ALLES VOOR UW KAT!

locatie Amsterdam

Lutkemeerweg 300 1067 TH Amsterdam
Tel: 020-6194180 of: 06-33691864
www.dierenhotel-pocahondas.nl
Hét adres voor een superleuke vakantie, een goede
verzorging én aandacht voor uw huisdier, als u daar
even geen gelegenheid voor heeft !!!!

Meer dan 60 winkels & online!

OPEN: DI T/M VR 10-18
Z A : 9 : 3 0 - 17.3 0
ZO EN MA GESL OT E N

persoonlijke aandacht voor elk dier flexibele openingstijden dagopvang van uw hond
puppy-opvang speciale begeleiding bad- borstel- of trimbeurt revalidatie na operatie
verantwoorde medische zorg huisdier ‘thuis‛ verzorgen haal- en brengservice kinderpartijtjes

Adviescentrum voor
deskundig advies over je
huisdier!

WATERLOOPLEIN 179
1011PG AMSTERDAM TEL: 020-3203300

www.dobey.nl

Schilders- en
afwerkingsbedrijf

M.J. KRAMER
Purmerend
www.mjkramer.nl
Erkend vakman

€ 1,- Discount on a Day
Canal Cruise with this Coupon

Prins Hendrikkade 25 near Central Station +31(0)20 530 54 12
CODE: 8538

Super premium ● Natuurlijk
Betaalbaar ● Kwaliteit
Super premium voeding is Techni-Cal niet zomaar.
Door dierenartsen ontwikkeld, uitgebalanceerde
brokken en een hoogwaardige voeding. Een gezonde
volwassen kat van 3kg eet maar €0,23 Techni-Cal
voeding per dag!
Raadpleeg de winkelzoeker op www.techni-cal.nl

BACKHOME CHIPS VAN

Een huidje net zo zacht als die van uw kat. Kan dat?

Welkom bij

Schoonheidssalon & Voetverzorgingspraktijk

bodyspice
Korte Leidsedwarsstraat 7 - Tel. 020-6248676
n 4 avonden per w
Wij zijn 7 dagen en
week geopend

e
Postbus 313 - 3770 AH Barneveld
tel: 0342-427127 www.virbac.nl

www.bodyspice.nl info@bodyspice.nl

www.dierenziekenhuisamsterdam.nl

Het dierenpunt

Leuvenstraat 12
020-4081408

Dierenkliniek, Trimsalon en Dierbenodigdheden
Geopend:
ma - vr 8.30 - 19.00 uur
(woe tot 17.00 uur)
Behandeling volgens afspraak.

locatie Amsterdam:
Joris Ivensplein 108 Amsterdam (IJburg) 020 - 472 12 22 (tijdens openingstijden) www.hetdierenpunt.nl

fmeersystemen

errassen

etonreparatie

afmeren betonreparatie aan woonarken
en stabiliseren en terrassen op en
rondom het water van iedere woonark.

Kooltuinen 39
06-22540238

8321 SP Urk
www.atb-urk.nl

24 uur per dag bereikbaar

