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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden

Als alles doorgaat komen we één
keer per maand met een aantal
katten op tv bij de publieke omroep
Amsterdam. Dus dat is jammer
genoeg alleen voor mensen in en om
Amsterdam.

Orfano

Op de site is Paypal geïntegreerd
zodat mensen vanuit het buitenland
makkelijk zouden kunnen doneren
of bestellen. Maar dat gaat niet echt
goed, het blijkt dat de Paypal pagina
niet in het Engels te krijgen is! En van
het Nederlands, op Paypal, begrijpen
de buitenlanders helemaal niets. Daar
moeten we nog iets op vinden.

Orfano gedumpt

We zijn gastvrij rondgeleid en hebben
genoten van deze speciale dag. Een
foto impressie ziet u op een van de
volgende pagina`s.
Na de zomer hebben we weer een
aantal zwangere poezen binnen
gekregen en poezen die al bevallen
waren, oa een moeder poes die
met 5 kittens van ongeveer 4 weken
buiten liep! Ziet u het voor u: 5 van
die pluizenbolletjes over straat met
moeders voorop. En een kortharige
moeder poes waarvan de 3 kittens
langharig bleken te zijn.

Ons administratie team is uitgebreid
met 2 profs, Jennifer en Sandra, en
daar zijn we super blij mee. Enthousiaste mensen die weten wat ze doen
en dat ook doen. Het administratieve
gedeelte wordt steeds groter, we
moeten steeds meer bijhouden en
bewaren.
Ook op Facebook
komt er verandering, Judith F is daar onze nieuwe
ster. Een prof wat social media
betreft. Eva heeft Facebook opgestart
en had in no-time ongeveer 2500
volgers, geweldig. Vanwege haar baan
heeft ze nu minder tijd en komt Judith
F te hulp. We zijn reuze benieuwd hoe
alles eruit gaat zien.

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.

We hebben een vrij rustige 2de helft
van 2012 gehad. Niet wat katten
betreft dat blijft doorgaan maar rond
andere activiteiten was het rustig.
Ook wel eens even prettig.
We zijn wel druk op Twitter
bezig, en echt het werkt! We plaatsen
zelfs wel eens katten via Twitter.
Als iemand echt de kat ziet die hij/
zij perfect vindt dan rijdt men graag
een aantal kilometer verder om de
perfecte kat op te halen. Ook verloten
we leuke dingen onder de volgers
bijvoorbeeld: ons Logo T-shirt,
Simon`s Cat boekjes (van de Bezige
Bij), de originele katten tekeningen
van Davorka Mrsic en laatst nog
4 vrijkaartjes voor Attractiepark
Slagharen. Zomaar een greep. We
hopen dat veel meer mensen ons
gaan volgen. U kunt dat simpel doen
door even naar onze site te gaan en te
klikken op het linkje van Twitter: de

winter 2012

Het was even afwachten maar de
subsidie van E 1250,- voor het
aanbrengen van de riolering hebben
we gekregen. En daar zijn we
uiteraard erg blij mee.

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 (winter) of een extra bijdrage
(zomer). Als u zich niet heeft

De meeste katten worden netjes
binnen gebracht maar sommige
worden ook ‘zomaar’ in een mandje
voor de deur gedropt! We merken
echt wel dat ook bij katten eigenaren
de crisis hard aankomt. Een van de
ergste was wel de kat Orfano, die
voor de deur is gezet, en waarvan al
gauw bleek dat hij ziek was. Hij kon
niet plassen en is met spoed naar
DierenZiekenhuisAmsterdam gegaan.
Daar is hij een paar dagen gebleven,
met katheter en aan het infuus. Hij
is nu gelukkig weer helemaal boven
Jan en zoekt snel een liefdevol thuis.
Hopelijk is hij geplaatst als u dit
krantje in handen krijgt. Voor Jema
was het ook een kosten plaatje. Na
een ongeluk die de eigenaar E 4000,aan dokters kosten heeft gekost was
het spaargeld op. Daarna kreeg hij

last van blaasgruis en moest geopereerd worden. Hoe erg de eigenaar
het ook vond, het was niet meer op
te brengen. De dokter adviseerde
euthanasie. Echter de dokter die dit
vonnis moest voltrekken had hier
moeite mee. Jema is een vrij jonge
en erg lieve sociale kat, dus belde
ze de Poezenboot. De dokter, een
bekende van ons, wilde proberen
om Jema op de boot te krijgen. En
om een lang verhaal kort te maken:
Jema zit bij ons en is inmiddels
geopereerd en is weer helemaal de
oude. We hebben het hele verhaal
op Twitter en Facebook gezet met
de vraag of mensen Jema financieel
wilden steunen mbt zijn operatie. En
daar is geweldig op gereageerd, een
aantal mensen hebben meteen geld
overgemaakt, top.

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
2013’. 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

Nog een laatste berichtje: in 2013
bestaat ‘De Poezenboot’ 45 jaar, nog
net geen halve eeuw maar al zeker
wel een feestje waard. Wat we precies
gaan doen is nog niet duidelijk
maar dat we wat gaan doen wel. We
houden u hiervan op de hoogte. Volgt
u nog geen Twitter dan heeft u een
goede aanleiding om dat nu wel te
gaan doen want op die manier krijgt
u al het nieuws als eerste binnen.
Heeft u leuke verhalen voor in onze
volgende editie, laat het ons weten.
Veel lees plezier.
We hopen ook in 2013 weer op uw
steun te mogen rekenen want zonder
u blijven we echt niet drijven. Zoals u
weet krijgen geen enkele subsidie: u
bent ons drijfvermogen!
Judith

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 geeft de bon aan een andere kattenvriend.

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot tabloid?
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 het plastic te schrijven:
‘RETOUR POEZENBOOT’.
Met de reden erbij, dan halen wij u uit ons
adressenbestand.

Op het landgoed van Susanna Koning
(van de serie Fortuinlijke Vrouwen
en importeur van Techni Cal) en haar
man werd wederom de jaarlijkse
markt gehouden. Dit keer was het een
extra chique ‘markt’. Als je geïnteresseerd bent in boten, juwelen, huizen,
luxe inrichting voor je huis zoals
bijvoorbeeld een jacuzzi dan was dit
jouw markt geweest. Daarnaast kon je
een roofvogel demonstratie bijwonen.

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot
en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 20 per jaar
en maak de contributie over naar :
Postbanknummer 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

Bruno
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geval genoeg te doen. Ook het
bijhouden van de verkoop van de
t-shirts, en andere producten, het
beantwoorden van de mail en het
registreren van donaties vallen
onder Elise’s verantwoordelijkheid.
Ze vindt het duidelijk niet moeilijk
om het voor zichzelf leuk te maken:
‘Ik vraag me best wel eens af wie er
achter die cijfertjes van de donaties
zit. Wie zou toch die gulle
gever zijn die maandelijks
zo’n bedrag op onze rekening
stort?’

Vrijwilliger in beeld: Elise
Na wat omzwervingen in de commerciele economie, in de horeca en een
poging op de politie-opleiding, kwam
de ambitieuze dame terecht op de
Poezenboot. Hier neemt zij een groot
deel van de adminstratie op zich en
zo is haar vroegere wens om secretaresse te worden eigenlijk uitgekomen.
Tel hierbij op dat ze altijd een groot
dierenfan is geweest en we kunnen
alleen maar concluderen dat ze op de
juiste plek zit. In het kleine kantoortje
slash receptie vertelt Elise over haar
werk op de Poezenboot.
‘Ik begon hier 3,5 jaar geleden
gok ik, maar…’ Ze tovert een map
tevoorschijn en begint te bladeren.
‘Mijn intake-formulier zou hier
nog wel in moeten zitten.’ Jahoor,
netjes bewaard. Om precies te zijn
begon Elise in augustus 2008. Zulke
precieze mensen kan de Poezenboot
goed gebruiken. Ze begon met
poetsen, maar al gauw werd er

meer gebruik gemaakt van haar
kwalliteiten. ‘Ik doe nu een jaartje de
administratie. Ik ben begonnen met
wat dingetjes en kreeg er steeds meer
taakjes bij.’

Wat voor dingetjes en
taakjes zijn dat dan?
‘Het invoeren van alle binnenkomende en uitgaande katten. Het
meeste computerwerk eigenlijk.
Alles wat er met de katten gebeurt,
moet vastgelegd worden: doktersbezoeken, medicijnen.’ Ze laat me
een keurig excell-bestand zien en ik
zie meteen een paar bekende namen
voorbij schieten: Cypie…5 kg, Bugs...
tabby met wit, Valencia…aanhalig,
Cheetah...

Mis je het directe contact
met de katten niet?
‘Jawel, natuurlijk! Maar deze functie
past beter bij me en zo draag ik meer
bij aan de Poezenboot.’ Er is in ieder

Heb je nog ambitieuze
plannen voor de
Poezenboot?
‘Groeien zit er niet in, we zitten
natuurlijk vast aan het oppervlakte
van de boot. (Ja gelukkig zit de
boot vast!) Het gaat er om alles
zo efficient mogelijk te regelen. Al
onze katten worden tegenwoordig
gechipt en we hebben eindelijk
een professioneel inlogsysteem
waarmee we alle informatie op
de chip kunnen bijwerken. Voor
de toekomst hoop ik op meer
stabiliteit in het vrijwilligersteam.
Iemand erbij in de administratie,
met een opleiding in die richting,
zou ook goed zijn. En een professioneel administratief programma.
Het blijft nu altijd maar poezelen
in Excell. Ik zou bijvoorbeeld
graag schematisch weergeven wat
de trend met betrekking tot de
inkomende en uitgaande katten
over de jaren is.’
Geoliede georganiseerdheid,
gecombineerd met een flinke dosis
dierenliefde: dankjewel Elise!
Simone

Karin
Eén van de laatste wensen van Karin Kommers, de
dochter van één van onze vrijwilligsters, was om
in plaats van bloemen van alle aanwezigen, geld te
doneren voor de Poezenboot.
Bij het handtekeningenboek was een mooie prullenbak
met een foto van de Poezenboot neergezet.

Feliway

Op bezoek bij
Susanna Koning
15 november jl waren we uitgenodigd
bij Susanna en Wouter Koning te
Laag-Zuthem Overijssel.
Zij zijn de importeurs van het honden
en kattenvoer Techni-Cal, en steunen
de Poezenboot poezen door
het geven van Techni-Cal brokken.
Die dag hadden zij een speciaal
soort markt georganiseerd: met een
roofvogel demonstratie, rondleidingen in hun monumentale landhuis
Den Alerdinck, en kramen die diverse
luxe producten te koop aanboden
zoals boten, huizen, juwelen en
jacuzzi’s. Ook werd Techni-Cal in het
zonnetje gezet. Heel bijzonder om
deze dag te mogen meemaken. Djaro
G heeft er een foto impressie van
gemaakt.
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Mijn 13-jarige kater was naar de
dierenarts geweest voor een behandeling aan zijn gebit. Toen we thuis
kwamen, ging de andere poes heel
erg grommen en blazen naar hem.
Dat was zo zielig, want hij begreep
niet waarom zijn vriendinnetje ineens
zo lelijk deed. Hij was zelfs bang
voor haar! Toen heb ik door het hele
huis met Feliway gespoten en wat
gebeurde er onmiddellijk? Het blazen
en grommen hield meteen op!
Het was niet te geloven!
Dini

Pffff, wie had dat gedacht, nou ik niet!
Ik vond de site al heel wat toen we
daaraan waren begonnen. Daarna
kwam, via onze vrijwilligster Eva, ook
Facebook erbij. Facebook is grotendeels Engelstalig. 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 fan zijn:
kom dan gauw even bij ons kijken:
Twitter Poezenboot Amsterdam.

Prijswinnaars
Winnaar van de Houdini prijsvraag
is Patricia F, zij heeft inmiddels ons
Logo T-shirt ontvangen.
Via Twitter hebben we 2 tekeningen
van Davorka Mrsic verloot. De
tekening van de 2 spelende kittens
is verhuist naar Deborah Q en de
tekening van de donkere tabby kittens
hangt nu bij Wendy v K aan de muur.
We gaan ook een tekening verloten
onder onze donateurs en Poezenboot

Hierin is royaal geld gestort voor een totaalbedrag
van 800 euro, en later nog eens ruim 200 euro via de
bank, waar de Poezenboot natuurlijk erg blij mee was.
Er wordt gedacht hoe dit bedrag aan iets speciaals te
besteden.

Poezenboot zit op Twitter

vrienden. U mag ons laten weten wie
de eerste kat op de Poezenboot was
na de verbouwing in 2001-2002.
Wilt u ook een tekening van Davorka
aan de muur, duik dan even in onze
geschiedenis. We verloten ‘kitten
toet’.
Belt u dan het antwoord door
aan Dini, u kunt haar bereiken op
maandag tussen 10 en 12u.
Bellen voor 1 februari 2013.

Ook kunt u ons vinden door op de
link op onze website depoezenboot.
nl te klikken.
Er worden ook leuke actie`s gedaan
waar u wat mee kan winnen bijv:
ons Logo T-shirt, prachtige originele
katten tekeningen, Simon`s cat
boekjes en laatst nog 4 vrijkaartjes
voor het Attractiepark Slagharen.
We hopen dat u ons gaat volgen op
Twitter, hoe meer volgers hoe leuker,
tot gauw ;)

Dini

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.

Help!
mijn poes heeft kittens!
Op een vrijdagochtend kom ik aan op
de Poezenboot. ‘Heb je de kittens al
gezien?!’ vraagt een collega meteen.
Als we kittens hebben op de boot zijn
die altijd een bezienswaardigheid.
Ik geef eigenlijk niet meer om kleine
katjes dan om de grotere, maar loop
toch maar mee om even te oeh-en
en aah-en. In de quarantaine zit
inderdaad een moeder schildpadpoes
met om zich heen drie pluizebolletjes op minipootjes. ‘Zijn ze niet
super schattig?? En het is zo’n goede
moeder!’ vertelt mijn collega. ‘Het
is zo zielig dat ze hier nog zitten. Ze
moeten eigenlijk naar een pleeggezin,
maar we kunnen niemand vinden.’
Voor ik het weet, heb ik het gezegd:
‘Ze kunnen wel bij mij.’ Ik voel nu
al dat ik hier misschien spijt van
ga krijgen, maar een alleenstaande
moeder met drie kinderen, die laat je
toch niet in de kou staan?
Het gezin voelt zich al gauw op zijn
gemak in mijn woonkamer waar
ik een beschut hoekje voor ze heb
ingericht. Als moederpoes zich ’s
avonds zelfs even moe terugtrekt
en de kittens aan mij overlaat, besef
ik wat een goede daad ik nu al heb
verricht. Ook de kittens komen
steeds meer los. Na een week begin
ik verschil te zien tussen de drie
bolletjes. Pip is de kleinste en het
meest aanhankelijk. Hoewel alledrie
regelmatig bij me op schoot klimmen
of in mijn nek, presteert Pip het om
zich aan mijn been vast te klammen
als ik wegga. Pam is de sterkste en
met spelletjes duidelijk de baas. Pop
is de middelste en begint als eerste
zelf brokjes te eten. De anderen
volgen en vanaf nu zullen ze ook hun
behoeften doen, laat ik me vertellen.

Vanwege ruimte gebrek is er in de
zomer editie van 2012 geen foto bij de
tekst over de Stadsbank van Lening
geplaatst, bij deze alsnog de foto:

Marleen van der Loo
Vanaf zomer 2007 is zij onze
ambassadeur en schrijft zij
prachtige stukjes in onze
Poezenboot krant.
Deze editie moeten we haar voor
het eerst missen. Ze heeft
het enorm druk op dit
moment en zit het grootste
gedeelte van haar tijd voor werk
in België.
Marleen, overwerk jezelf niet
en tot in 2013.

v.l.n.r. vrijwilligster Ruth met
Monique Nisamoeddin & Rob Jeursen.

Katten zijn erg schone dieren. Als ik
dus een iets lagere variant met kattengrind naast de bak van hun moeder
zet, ga ik ervanuit dat ze het idee wel
begrijpen. In deze droom leef ik tot
ik de woonkamer eens onderwerp
aan een grondige schoonmaak… In
letterlijke alle kleine hoekjes en aan
het oog onttrokken plekjes vind ik
kitten poepjes en plasjes! Ook de
bekleding van de bank moet eraan
geloven, ruik ik.
Wat een ramp! De helft van het
meubilair moet zijn toevlucht zoeken
in een andere kamer. Dagenlang draai
ik nonstop wassen. Op een gegeven
moment hoor ik mezelf mijn vriend
bellen om hem kwalijk te nemen: ‘Jij
bent er ook alleen maar op de leuke
momenten! Alle nare dingen komen
mooi op mij aan. Ik dacht dat we dit
allebei wilden!’ Stiekem reken ik uit
hoe lang de kinderen nog moeten
blijven tot ze oud genoeg zijn om uit
huis te gaan.
Na een week lang een streng strafen beloningssysteem te hebben
ingesteld, waarin ik de kittens om
de twee uur met hun billen op de
bak zet, lijkt het te zijn gelukt. Mijn
kittens zijn zindelijk! En dit heb ik ze
toch maar mooi geleerd. Zelfs voor
moederpoes ging dit haar petje te
boven.
Tegelijkertijd ontwikkelen de poesjes
zich ook op andere vlakken. Alles wat
los zit, daar kunnen ze mee spelen en
alles wat vast zit, krijgen ze wel los.
Mijn boekenkast, bank, vensterbank
en monsterplant vormen het paradijs.
Al gauw wordt de woonkamer te
klein. Ik woon in een oud schoolgebouw en als ik niet oplet, loop ik
gewapend met zaklamp, een kleine
nachtbraker te zoeken in de kelder
of gymzaal. Ook worden ze minder
aanhankelijk. Maar als het onweert
zoals gisteravond, of als ze echt moe
zijn of er is vreemd bezoek, kruipen
ze nog wel tegen me aan. Ik maak me
iets zorgen over Pip. Met spelletjes
en stoeien blijft zij toch wel duidelijk
achter bij de anderen. Door haar
extra te trainen, hoop ik haar wat te
helpen. Het is nu bijna zover. Twee
van de katjes gaan naar een gezin
met een huis met een tuin en een
hond. Moederpoes zal met de derde
dochter vast ook gauw een goed
tehuis vinden. De dierenarts vindt ze
na 10 weken toch nog iets te klein.
Dat maakt niet uit, ze nemen maar
rustig hun tijd. Ze zijn eigenlijk toch
al te snel groot geworden, vind ik. Ik
ga ze missen straks. Help, ik wil mijn
kittens nog niet kwijt!
Simone
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(Bieke) Beppie & Billie.........
Herfst 2008 had ik besloten dat het
weer tijd werd om een kat in huis
te nemen. Daar ik vroeger als kind
vaak op de Poezenboot kwam was
het natuurlijk als vanzelfsprekend
om daar eens te gaan kijken. Ik zag
Beppie (Poezenboot naam Bieke) en
het was liefde op het eerste gezicht.
Ze had zo’n leuk snoetje met een
overbeet. Er zaten nog 4 andere
katten bij haar die allemaal van
dezelfde eigenaar kwamen en had
ook gezien dat ze gezellig bij elkaar
zaten. Heb er nog een nachtje over
geslapen en besloten dat ik naast
Beppie nog eentje erbij ging nemen
zodat ze niet helemaal alleen zou
zijn. De volgende ochtend stond ik
met kattemandje en al op de stoep.
Beppie zou ik meenemen maar het
was nog niet duidelijk welke andere
kat haar zou gaan vergezellen. Dat
werd dus Billie, een kater van ca. 6
jaar. Dat was een schot in de roos
want dat bleek dus een een hele
lieve aanhankelijke schootkat te zijn.
Beppie was als een moeder voor hem,
misschien was ze dat ook wel want
ik zag toch wel enige gelijkenis. Ze
hadden wel twee hele verschillende
karakters, Beppie was heel erg stoer,
zat bijvoorbeeld rustig uit het raam
te kijken naar vuurwerk met Oud en
Nieuw, terwijl Billie nadat de eerste
vuurpijl was afgeschoten onder het
bed zat en pas dagen later weer
tevoorschijn kwam.

Beppie werd in maart 2011 erg ziek
en het bleek dat ze ernstig nierfalen
had. Heb het nog geprobeerd met
dieetvoer en medicijnen maar het
was al te laat. Ze woog nog maar
2,3 kilo en is ongeveer 17 jaar oud
geworden. Billie heb ik nog nooit zo
gezien nadat ik thuis kwam zonder
Beppie. Had haar vastgehouden
toen ze al dood was en dat rook hij
meteen. Heb nog nooit een kat zo
hartverscheurend horen miauwen.
Dat heeft hij ook twee weken lang
gedaan en was niet bij mij weg te
slaan.
Later dacht ik: ik ga een nieuwe kat
erbij nemen want hij miste echt een
maatje. Dus op naar de Poezenboot

en heb uiteindelijk Boble (is nu
Boncuk=parel) gekozen. Vond ik
wel lastig omdat ze nog een zusje
had en die werden dus gescheiden.
Boncuk, een jonge dame van nog
geen half jaar oud was binnen
2 dagen al gewend en vond het
geweldig om met Billie te
spelen (bij voorkeur met
4 poten tegelijk boven
op hem springen) en hij
vond dat allemaal prima.
Maar helaas het noodlot sloeg
weer toe. Billie werd ziek. Hij
vermagerde voor mijn ogen,
kon geen eten meer binnen
houden. Bloedonderzoek laten
doen, daar was niets te vinden maar
de dierenarts vermoedde een tumor.
Hij verslechterde binnen een paar
uur, en kon van het ene moment
op het andere zich nog nauwelijks
bewegen en reageerde niet meer.
Heb meteen mijn dierenarts gebeld
en kon die avond gelijk komen om
hem in te laten slapen. Tja, op 4 juli
heb ik hem stervend in mijn armen
gehouden en dat was in de zelfde
ruimte waar ik 3 maanden daarvoor
Beppie in mijn armen had gehouden.
Boncuk was dus alleen maar het
was te kort tijd om heel erg gehecht
te zijn aan Billie want ze deed als
vanouds. Daar ze wel een echte

kattenkat is ben ik na een tijdje toch
gaan kijken op de website van de
Poezenboot. Mijn verbazing was
groot dat Stiple, het zusje van Boncuk
nog niet geadopteerd was.
Bij hoge uitzondering kon ik haar
‘reserveren’ en mocht haar een dag
na mijn vakantie ophalen.
Nu is Stiple, die omgedoopt is tot
Zeytin (betekenis: olijf), bij ons.
De zusjes kenden elkaar niet meer
nadat ze ca. drie maanden van elkaar
gescheiden waren.

Zeytin heeft de eerste twee dagen
dan ook achter het gordijn
doorgebracht.
Maar nu is het een
lief speels ondeugend
katje die graag met
haar zusje omgaat. Het
is vanzelfsprekend dat
deze twee dametjes
hier zijn maar Beppie
en Billie worden nog
steeds gemist.

Welpje

Beste Poezenboot,
Lutje en Welpje zijn alweer een paar
maanden bij ons (juni 2012). In
het begin moesten ze niet zoveel
van elkaar hebben: Lutje blies
veel naar Welpje en ze vermeden
elkaar veel. Maar na twee weken
is dat helemaal bijgetrokken en
nu zijn ze een groot deel van de
dag samen. Lutje is zelfs helemaal
actief geworden van Welpje en
ze hebben nu regelmatig een
ren-en-stoei-uurtje waarin ze elkaar
vrolijk plagen. Welpje denkt af en
toe zelfs dat Lutje haar moeder
is en probeert te drinken. Ook
met onze landschildpad konden
ze het meteen goed vinden en
de warmteplaat waar die op ligt,
was natuurlijk lekker in het kille
voorjaar! Sinds we een groot net
hebben gespannen op het balkon
genieten ze volop van de planten en

Wendy

Bowie & David
Bowie is al redelijk op haar gemak,
zeker bij mij bij anderen is ze
nog wel schuw, maar zo vaak
heb ik ook geen visite. We zijn bij
de dierenarts geweest (IJhavens
bij mevr. van Lieshout) voor de
vervolg inenting en controle.
David (kitten van Bowie) is al een
halve kilo aangekomen, Bowie
iets minder. Maar de eetlust is bij
beide goed, omdat David nog in de
groei is en Bowie nog iets mag
aankomen is het geen probleem
dat ze nu iets meer eten.

Bowie

Welpje

Max

Hoi allemaal,

Lutje & Welpje

Hierbij een
‘update’over
Stoney en Marley,
ofwel Max en Jonas,
zo hebben wij ze genoemd. Max is
die met de witte kin en Jonas dan
natuurlijk die met de zwarte kin!

................(Boble & Stiple) Boncuk & Zeytin
Tarot & Takal

Tarot & Takal

Bowie & David

(Tarot & Takal) Alfred & Jodocus
Ik heb in augustus 2010 deze twee
broers geadopteerd van jullie.
Op de Poezenboot droegen ze de
namen Tarot en Takal. Hier zijn ze
omgedoopt tot Alfred (witte tabby)
en Jodocus (de donkere). Het zijn de
twee grootste vrienden en in de bijna
twee jaar tijd hebben ze 1 keer wat
ruzie gehad. Verder stoeien ze iedere
dag samen en slapen ze het liefst
samen op de bank op het roze fleece
dekentje.
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Ruby (bij jullie Boemie, geboren op
1 april 2007) is al sinds oktober
2008 bij mij. Hij was meteen
thuis en helemaal niet verlegen.
Het was wel te merken dat hij uit
een huis kwam met meer katten,
want al het voer werd meteen
helemaal opgegeten. Dat was al
gauw over: nu neemt hij een paar
hapjes en gaat dan na een tijdje
weer eens terug. Sinds kort heeft

(Stoney & Marley) Max en Jonas
Boncuk & Zeytin

Hoe graag ze ook bij elkaar zijn, zo
verschillend zijn hun karakters. Alfred
is een grote knuffelkont. Ligt graag op
schoot of tegen me aan op de bank.
Jodocus daarentegen is helemaal
geen knuffelaar maar wordt wel graag
geaaid.
Ik weet nog dat ze op jullie website
stonden omschreven als ‘bange
helden’, en zo zijn ze nog steeds.
Vreemde mensen en vreemde/nieuwe
geluiden vinden ze niets. Zijn wat
schrikachtig maar verder altijd rustig.

Ze liggen in de winter graag voor het
raam en in de zomer graag op het
balkon te kijken naar de vogeltjes.
Ik ben heel blij dat ze altijd met zijn
tweeën zijn. Daardoor kan ik ze ook
goed alleen laten en wordt er meer
met elkaar gestoeid dan dat ze zich
op de meubels afreageren....
Carolien

De kattenbak hadden ze gelijk
gevonden, op de foto zie je
David in de kleine bak. Inmiddels
gebruikt David deze alleen nog
als speelbak en gaat net als zijn
moeder op de grote kattenbak.
Verder gaat alles goed, ik laat ze
rustig wennen aan het hele huis.
Voorlopig zitten ze het liefst in de
slaapkamer bij al hun speeltjes en
mandjes.
De woonkamer is (nog) niet erg in
trek, wel de kleinere muziekkamer.
Vooral David speelt hier met
draadjes en ligt samen met zijn
moeder regelmatig in het zonnetje
op de vensterbank. Elke ochtend
rond 07:30 is het speeltijd, dan is
het om de beurt elkaar aantikken
en verstoppen.
David slaapt al regelmatig op bed
en Bowie slaapt het liefste in een
hangmandje tegen de verwarming.

Spelen en stoeien doen ze ook erg
veel, met name bij het stoeien wil
het er nog wel eens fanatiek aan toe
gaan, Bowie heeft David nog wel
onder controle en ze leert hem echt
van alles.
Eigenlijk gaat het gewoon erg goed,
elke dag is er weer iets nieuws, ik ben
wel blij dat ik zowel Bowie en David
samen heb gekregen. Ze hebben
enorm veel steun en lol met elkaar!
Ik kan ze nu met een gerust hart
alleen achterlaten als ik overdag ga
werken.

Bram & Dick

vliegen en soezen daar heerlijk een
groot deel van de dag. Zoals jullie
horen zijn we erg blij met de poezen
en het is inderdaad een supergoed
idee om poezen samen te plaatsen!
Hierbij nog wat foto’s, hopelijk lukt
het om ze te openen. Zo niet, dan
horen we het wel!
Vriendelijke groet, Christianne,
Dennis en Lovis - zeer blij met twee
superlieve poezen!

(Boemie) Ruby

Jonas

Beste Poezenboot!

Lutje & Welpje

Het is ons eindelijk gelukt ze in
de reiskooi te krijgen, om naar
de dierenarts te gaan voor de
herhaalprik. Gelukkig ! ( * zucht van
verlichting...* ) Max en Jonas komen
heel, heel langzaam bij. Max is de
brutaalste; als hij niet in de speelmodus staat, mogen we hem aaien.
Jonas aaien we als hij slaapt, anders
is hij nog te bang !
Hun dag is ongeveer als volgt;
wakker worden, eten, op de
kattenbak, spelen, kijken of er nog
meer eten is, spelen, slapen, en dan

weer van voor af aan. Ze hebben
reuze lol met z’n 2-en, dagen elkaar
uit, rennen en springen bovenop
elkaar! Ze slapen graag samen, ze
hebben al de vensterbank, de bank,
de eetkamerstoelen, hun eigen
mand en de keukenkastjes in beslag
genomen.... Ze hebben nu ongeveer
20 speeldingetjes en vinden alles
even leuk. Wij spelen ook met ze,
maar ze spelen het liefst samen.
De dierenarts heeft ons een
feromonen verstuiver aangeraden
en dit hebben we gekocht. Het lijkt
heel subtiel wel te werken, Jonas was
laatst zelfs ineens zo dapper om aan
mijn hand te komen ruiken..! Dit is
al heel wat voor hem! Zoals al eerder
gezegd,wij wilden graag katten die
bij ons op schoot zouden zitten en
die we zouden kunnen oppakken
en knuffelen, het is anders gelopen,

Max en Jonas zijn niet bepaald
schootkatten (maar dat wisten we
van te voren). Niettemin zijn wij al
veel van ze gaan houden en geven
we ze gewoon niet meer terug......!
We vinden ze gewoon lief zoals
ze zijn en zorgen graag voor ze.
(inderdaad, ook scheppen wij met
veel plezier minstens 6 keer per dag
de bak uit.....) Ze zijn ook al goed
gegroeid, het worden al hele echte
katers.
Tot zover voor nu, veel groetjes van
ons 4-en,
Marcel en Linda.

Bram & Dick
Hey Poezenboot,
Bram en Dick
Hier een nog steeds tevreden katteneigenaar! Kijk ze doen de hele dag niets
anders dan.... Niets!
Grt,
Emiel

Ruby

hij iets nieuws ontdekt, hij drinkt
alleen nog maar water uit een glas.
Daarvoor dronk hij al wel bloemenwater uit vazen, maar dat doen
heel veel katten. Hij is ontzettend
speels, hij daagt mij regelmatig
uit en laat mij alle hoeken van de
kamer zien om zijn balletjes op te
halen, apporteren doet hij helaas
niet.
Met vriendelijke groet,
Marijke.

Bailey
Daar ben ik dan, Betty Bailey Boop;
op 12 jarige leeftijd opeens in een
nieuw huis. Dat is wel even wennen.
Maar gelukkig zit ik niet meer in een
hokje op de Poezenboot. Natuurlijk
hebben ze alles gedaan om mij
gelukkig te maken, maar zeg nou
zelf; we willen toch allemaal ergens
bijhoren en een eigen huis hebben.
Dat is heel belangrijk en zeker voor
een dove dame op leeftijd zoals
ik, die zomaar opeens uit haar
vertrouwde omgeving weg moest.
Soms vind ik het nog een beetje eng
hier. Dan ben ik een ietwat zenuwachtig. Gelukkig heb ik al veel eigen
plekjes in huis waar ik me veilig voel.
Ik mag dan wel op leeftijd zijn maar
spelen vind ik erg leuk; als ik een
hengel ‘gevangen’ heb sleep ik die
het hele huis door. Soms heb ik een
stoere bui. Dan ga ik bij haar liggen,
mijn nieuwe mens. Heerlijk!

Volgens mij moest zij ook een beetje
aan mij wennen. Ik kan namelijk
superhard miauwen. In het begin
deed ik dat het liefst rond 4.00 uur ’s
nachts, totdat zij uit bed kwam. Om
haar tegemoet te komen heb ik mijn
leven gebeterd; tegenwoordig houd
ik me gedeisd tot minimaal 6.30 uur.
Als zij eenmaal wakker is, begin ik
tegen haar te praten en over haar
heen te rennen. Daar is de volgens
mij inmiddels wel aan gewend. Ze
moet me trouwens niet plotseling
aanraken, want dan schrik ik me een
hoedje. Ik hoor haar tenslotte niet
aankomen.
Beste Poezenboot-medewerkers, jullie
hebben mij goed opgevangen en daar
ben ik erg dankbaar voor. Voor alle
zekerheid wil ik nog even zeggen dat
ik nooit meer terugkom. Mijn nieuwe
mens heeft me beloofd dat ik hier mijn
oude dag mag slijten en nooit meer
ergens anders heen hoef!
Betty Bailey Boop

Ik ben heel erg blij met ze! Jullie zijn
geweldig bezig met de Poezenboot.
Nog bedankt voor jullie leuke brief
namens Bowie en David, ik ga me
zeker opgeven als donateur van de
Poezenboot.
vriendelijke groet,
Martin

Jonas
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Een nieuwe kat in huis
Wie smelt er nou niet bij het zien
van een kitten van 8 weken oud? Met
hun zachte kittenvacht en ronde
kraaloogjes verleiden ze je waar je
bij staat. En de geluidjes die ze
maken zijn zo lief en schattig dat
het verleidelijk is om ze allemaal
mee te nemen! Of houdt u juist
kattenbezitters mee te maken
meer van die wijze blik van de
krijgen’, geeft Susanna aan. ‘In 2012 al wat oudere kat, die op de
heeft Techni-Cal voor de kattenlijn
vensterbank in het zonnetje uw
3 nieuwe dieetvoeders ontwikkeld:
hart ligt te stelen?
Weight Control & Diabetic, SensitiveHet nemen van een kitten of kat in
Glutenfree en Renal Support. Met deze huis is een grote beslissing. Een
nieuwe dieetvoeders zet Techni-Cal
kitten wordt immers volwassen en
een nieuwe standaard. Top kwaliteit, gaat met een beetje geluk doorgaans
holistische, super premium dieettoch zo’n 15 à 20 jaar mee. Het is dus
voeding tegen een voordelige prijs,
goed om te weten waar u aan begint.
verkrijgbaar bij de dierenspeciIn dit artikel helpen we u op weg!
aalzaak’, licht Susanna toe.

Poezenboot
Erwtje &
Linze

Trouwe sponsor Techni-Cal
komt met nieuwe dieetvoeders
De Poezenboot kan alleen maar
wel varen met de giften van alle
donateurs. Daarom zijn de kattenbrokken van super premium pet food
Techni-Cal meer dan welkom.
Susanna Koning van TechniCal,wellicht bekend van het RTL tv
programma ‘Fortuinlijke vrouwen’,
zet zich al vele jaren in voor het
welzijn van dieren. ‘Het is voor
mij dan ook een logische keuze de
Poezenboot te voorzien in kwaliteitsvoer van Techni-Cal’, aldus
Susanna Koning.
Nieuwe Techni-Cal dieetvoeders
brengen topkwaliteit en gunstige
prijzen bij elkaar
Super-premium voeding voor honden
en katten met als basis en natuurlijk
georiënteerde producten. Dat is waar
Techni-Cal voor staat. Een complete
range honden- en kattenvoer met
100% natuurproducten en unieke
kruidenextracten. Techni-Cal biedt
de zorgzame honden- en/of kattenbezitter super premium onderhoudsvoer, special care diëten en
gezonde snacks.
‘Overgewicht, voedselovergevoeligheid en chronisch nierfalen zijn
aandoeningen waar hedendaagse

Kitten of kat?

Techni-Cal maakt het productassortiment compleet door de introductie
van een geheel nieuwe snacklijn,
Techni-Cal FEELGOODS Crunchy
Bites, voor zowel hond als kat. De
drie snackproducten voor de kat
zijn gezonde, holistische snacks van
super premium kwaliteit.
Techni-Cal Crunchy Bites zijn zelfs
complementair met een aantal
Techni-Cal dieetvoeders. Zo kan een
kat die op een bepaald dieet staat,
toch nog op verantwoorde wijze
genieten van een snackje.
Benieuwd naar de (nieuwe)
producten van Techni-Cal?
Vraag er naar bij uw
dierenspeciaalzaak of kijk op
www.techni-cal.net.

ADOPTEER OP AFSTAND
een van onze Poezenboot poezen
Adopteer een Poezenboot poes voor
een paar euro per maand
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

Of u een kitten in huis erbij wilt
of een volwassen kat is een heel
verschil. Beiden hebben voordelen.
De kitten is druk op gezette tijden en
moet nog veel leren. U zou het dus
kunnen aantreffen in de gordijnen
en mag dan niet boos worden. U
moet het namelijk leren wat wel en
niet mag en dat kost tijd, energie
en veel geduld. Aan de andere kant
heeft u natuurlijk enorm veel plezier
van zo’n kleintje en kunt u er tijdens
de socialisatieperiode nog veel zelf
aan doen om er een leuke kat van
te maken. U heeft dus meer invloed
in hoe hij opgroeit. Een volwassen
kat weet als het goed is al hoe het
moet, wat wel en niet mag en wat
er van hem verlangt wordt.
Afhankelijk van de leeftijd
is hij een stuk rustiger en
evenwichtiger dan een
kitten.

David & Elfje

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, 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.

Petplan
R

Verantwoord huisdierbezit

Weer 4daagse
van Nijmegen
Mevrouw Ruth van den BogaardKrom heeft deze zomer weer de
Vierdaagse van Nijmegen gelopen.
En voor de tweede keer kreeg de
Poezenboot door haar toedoen, en
die van haar sponsors, een bedrag
van E 200,00.
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U bent zelf verzekerd tegen ziektekosten. Dat is verplicht, maar u ziet er
ook de noodzaak van in. Want heeft u
een dure medische behandeling nodig,
dan betaalt niet u, maar de zorgverzekeraar de rekening.

Mevr. van den Bogaard-Krom onze
hartelijke dank en we hopen dat u
nog heel lang zo sportief blijft.
Net als vorig jaar wordt ze ook nu
weer gesponsord door
Basalt Bouwadvies Nieuwegein

Verantwoord huisdierbezit betekent
een goede verzorging van uw huisdier.
Dat is niet alleen voeding en speeltjes.
Goede verzorging betekent ook dat u
voorbereid bent op hoge kosten van
onvoorziene medische behandelingen
voor uw poes of kat. Net als uzelf kan
ook uw huisdier verongelukken of
ernstig ziek worden.
In de meeste gevallen kan uw
dierenarts uw geliefde huisdier dan

Plaatsingsleeftijd kitten
Er is op dit moment veel te doen over
de plaatsingsleeftijd van kittens. De
socialisatieperiode van een kitten
duurt tot 12 weken met een mogelijke
uitloop tot 14 tot 16 weken. Het
moment waarop een kitten geplaatst
zou moeten worden is afhankelijk van
twee dingen: de omgeving waar het
kitten vandaan komt en de omgeving
waar het kitten naartoe gaat. Groeit
de kitten op in een prikkelrijke
omgeving waar andere katten,
honden en kinderen zijn dan kan
de kitten tot 13 à 14 weken in het
nest blijven. Verhuist deze zelfde
kitten naar eenzelfde prikkelrijke
omgeving, dan kan hij al met
9 à 10 weken geplaatst
worden. De nieuwe
eigenaar heeft dan zelf
nog een paar weken
de tijd om de kitten
goed te socialiseren
op geluiden en
dingen in zijn nieuwe
omgeving. Een kitten
wat op de boerderij is
geboren in een prikkelarme omgeving
zou met zeven weken al geplaatst
moeten worden. Ideaal is dan met
twee kittens tegelijk, zodat de sociale
ontwikkeling onderling nog voortgezet kan worden. Sowieso raden
wij stellig aan om kittens niet alleen
te plaatsen als er geen andere kat in
huis is. Zo leren zij met andere katten
omgaan en kunnen met elkaar spelen
als u er niet bent of even geen tijd
heeft. Verder kan dit probleemgedrag
op latere leeftijd voorkomen, zoals
bv. sloopgedrag ten gevolge van
verveling.

Al een kat in huis
Als u al een kat in huis heeft dan is
een goede introductie noodzakelijk!
Het zomaar neerzetten van een
andere kat in het territorium van uw
huidige kat is voor een kat hetzelfde
als wanneer u een wildvreemde in uw
keuken tegenkomt die een boterham

weer genezen. De kosten hiervan
kunnen behoorlijk oplopen tot soms
honderden of zelfs duizenden euro’s.
Het is van belang dat u dan in staat
bent deze kosten te dragen.

Zorgverzekering voor
huisdieren
Tegenwoordig kunt u uw huisdier
verzekeren. Vrijwel alle kosten van de
dierenarts worden dan vergoed. Een
geruststellende gedachte!. Met de
Petplan huisdierenverzekering bent u
gegarandeerd van de beste medische
zorg voor uw huisdier.

staat te smeren. Niet doen dus! Is uw
kat al oud dan is het waarschijnlijk
niet fijn voor hem als u er een kitten
bij zet. Een andere volwassen kat
erbij nemen is dan aannemelijker
mits dit goed begeleid wordt. Het
succes valt of staat met een goede
introductie waar u de tijd voor
moet nemen. Laat u hierover goed
informeren door een kattengedragstherapeut (www.kattengedragstherapeuten.nl/).

We hebben zulke
creatieve medewerkers, helemaal
geweldig. Bijvoorbeeld
Luciana, zij kwam opeens op het
idee om Poezenboot buttons te
gaan maken. En inmiddels zijn we
na enkele ontwerpen beland bij
deze 2 buttons: een Nederlandse

Buttons
en een Engelse. U kunt ze op de
Poezenboot kopen voor maar 1
euro en ze via de site bestellen.
Bestelt u ze via de site dan sturen
wij ze, na betaling, aan u op. U kunt
betalen via iDeal of een machtiging
geven.
Lopen we straks allemaal met een
Poezenboot button?

Een hondenloopband?
Dat is niet voor de poes.

Sinds kort beschikt Het dierenpunt,
de dierenkliniek voor IJburg en
Oostelijk Amsterdam als eerste
dierenkliniek in Nederland over een
hondenloopband.

Coala met kittens

Is uw kat al wat ouder maar wilt
u toch een kitten erbij, dan is het
verstandig om twee kittens te nemen.
Ze hebben dan elkaar en zullen de
oudere kat meer met rust laten.
Tevens is het voor de oudere kat
belangrijk om een plekje in het huis
te hebben waar hij zich kan terugtrekken.
Tot slot: een veelvoud van katten in
huis betekent automatisch dat u alle
voorzieningen (voerbak, waterbak,
kattenbak, ligplekjes, verstopplekjes)
moet verdubbelen om probleemgedrag te voorkomen. Houd u daar
alstublieft rekening mee als die kleine
wollige schepseltjes u met hun ronde
kraaloogjes aanstaren en laat u dan
gerust verleiden!
Adriënne van ‘t Wout

Een hondenloopband?

Hoe?

Een hondenloopband is vergelijkbaar
met een loopband die bij mensen
wordt ingezet door de revalidatie arts,
fysiotherapeut of zoals ze staan in
de sportschool. Hondenloopbanden
staan in de VS en Engeland al in vele
dierenklinieken en hebben daar hun
toegevoegde waarde al ruimschoots
bewezen in revalidatie- en fitness/
obesitasprogramma’s bij honden.

Natuurlijk moeten honden de eerste
paar keer aan de lopende band
wennen en kan er niet meteen voluit
getraind worden. Honden hebben,
zeker in het begin, veel aanmoediging
van hun baasje nodig. Veel honden
vinden het erg leuk. Een sessie duurt
in totaal meestal 10-15 minuten en
wordt begeleid door de dierenarts,
dierfysiotherapeut, de paraveterinair
assistente of de gedragstherapeut.

Waarom een loopband?
Je kan toch gewoon met je hond
wandelen? Ja, natuurlijk en dat moet
ook zeker blijven gebeuren. Maar,
het grote voordeel van de lopende
bandtraining is dat er gecontroleerd aan opbouw van spieren en
verlies van vet gewerkt wordt. Verder
kunnen honden na een operatie
met behulp van een lopende band
veel eerder starten met revalideren.
Ook de manier van lopen is mooier
rechtlijnig, dan zonder hulp van een
lopende band, omdat de hond niet
afgeleid wordt door zijn omgeving,
of andere honden. Na een orthopedisch probleem leert de hond zijn
bewegingspatroon op de lopende
band veel sneller aanpassen zodat
er geen overbelasting van de andere
poten is.

Voor wie?
Alle honden met obesitas (zwaar
overgewicht), slijtage in hun
gewrichten (artrose), honden die
moeten revalideren na een (orthopedische) ingreep en honden die buiten
om andere redenen (gedrag) onvoldoende kunnen bewegen, hebben
baat bij loopbandtraining. Ook als de
eigenaar fysiek niet in staat is genoeg
met een hond te lopen kan de lopende
band uitkomst bieden. Net als bij
mensen draagt lichamelijke activiteit
bij aan de lichamelijke fitheid en een
goede gezondheid van een hond. Na
verwijzing door uw arts, dierfysiotherapeut, of gedragstherapeut zal er een
trainingsprogramma op maat worden
opgesteld.

4Cats
4CATS een kattenwalhalla,
17 september 2010 hebben wij
(Sander Ju en Lioni Valentien) 4
CATS geopend, op het Waterlooplein
179 te Amsterdam. Samen met onze
fulltime medewerkster Efke Valentien
(zus van Lioni) en parttimers Rosa
en Ezra, vormen wij een goed team
voor deze eerste echte kattenspeciaalzaak.
Het idee van onze kattenspeciaalzaak ontstond een paar jaar
geleden, in onze dierenspeciaalzaak
4 PETS (Rijnstraat 83, Amsterdam).
Amsterdam is een echte kattenstad
(naar geschat zo’n 350.000 katten
en ‘maar’21.000 honden) dus dit
betekent dan ook in verhouding dat
er veel meer klanten met een kat
zijn dan met een ander huisdier. En
omdat we daarom in 4 PETS steeds
meer vraag kregen naar een breder
assortiment voor de kat maar er
daar geen plek voor was hebben we
besloten om er een tweede winkel bij
te nemen. Maar dan wel een winkel
alleen voor de kat, met wel 140m2
vol kattenplezier met echt alles voor
de kat, van kitten tot senior! Een
kattenwalhalla!

tegenwoordig moeten ze ook een
beetje in het interieur passen. In de
gemiddelde dierenspeciaalzaak is er
vaak niet zoveel keuze. Bij 4 CATS
echter hebben we een heel uitgebreid assortiment en we kunnen u
ook goed adviseren in de artikelen
die geschikt zijn voor u en uw kat.
Vooral als mensen veel van huis zijn
is het belangrijk dat de kat zich kan
vermaken en zich niet gaat vervelen,
wij raden dan ook aan om de voeding
in ballen of puzzels aan te bieden, zo
moet de kat ‘jagen’ voor zijn eten, dit
werkt niet alleen goed tegen verveling
maar ook bij overgewicht.

Katten horen tegenwoordig echt
bij het gezin, maar aangezien de
meeste katten (in Amsterdam
althans) binnenshuis leven moet je
je huis wel zo katvriendelijk mogelijk
maken, zodat je kat gelukkig en
gezond blijft en zijn natuurlijke
gedrag kan uiten (zoals spelen/
jagen en krabben bijvoorbeeld).
Daar heb je natuurlijk wel de
goede spullen voor nodig, maar

Bij ons vind je voor elke kat, ieder
baasje én elk budget wel wat. Zo
hebben we krabpalen,kattenbakken
en slaapmandjes in allerlei soorten/
maten/kleuren en prijsklassen.
En omdat katten niet alleen erg
kieskeurig kunnen zijn, maar ook
allemaal verschillend zijn, kun je
bij 4 CATS kiezen uit meer dan 300
speeltjes, zo’n 125 snoepjes en
meer dan 30 merken droog/nat en

• Zorg op maat en een uitgebreide

dekking
• Vrije dierenartskeuze
• Snelle uitbetaling van declaraties
• Heldere voorwaarden en scherpe

premies

Neem ook voor uw huisdier
geen risico

• Gespecialiseerd in huisdieren

Wanneer u niet geconfronteerd wilt
worden met financiële tegenvallers
is het verstandig uw kat of poes te
verzekeren. De Petplan huisdierenver-

U vindt een link naar Petplan.nl op de
Poezenboot site.
Meer informatie en vrijblijvend een
offerte op www.petplan.nl

de zorgverzekering voor uw huisdier

4 CATS kattenspeciaalzaak
Waterlooplein 179 1011PG Amsterdam
(naast de Mozes/Aäronkerk)
open: di-vr:10-18 za: 9.30-17.30

Wie dit mooie T-shirt met het
originele logo van de Poezenboot
wil kopen, kan dit doen voor E 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 E 2,50
verzendkosten.

Wilt u meer weten, neem gerust
contact op. Het dierenpunt is
geopend op maandag t/m vrijdag van
8.00-19.30 uur.

Dat katten geld kosten dat is duidelijk. Maar heeft u er wel
eens aan gedacht dat als uw kat bijv naar beneden valt,
buiten een ongeluk krijgt of binnen ongelukkig van de kast
valt, en u naar de dokter moet, u daar wel eens voor een
onaangename verrassing kan komen te staan? Rekeningen
van E 1000,- en meer zijn dan geen uitzondering. Een verzekering kost ook geld, hoor ik u zeggen maar weegt niet op
tegen de hoge kosten van de dierenarts in geval van bijv een
ongeluk, denk ik. Ook bij ziekte van de kat krijgt u financiële
hulp van Petplan.

Waarom Petplan

Wij heten u graag welkom in onze
kattenspeciaalzaak 4 CATS, vergeet
dan niet uw kortingsbon uit deze
krant mee te nemen!

Uniek Poezenboot T-shirt te koop

Dierenverzekering Petplan
via de Poezenboot

zekering wordt ondersteund door alle
dierenartsen en u heeft vrije dierenartskeuze. Petplan biedt diverse pakketten
en is een betrouwbare maatschappij
met heldere voorwaarden. De uitbetaling van declaraties wordt gegarandeerd door Unigarant Verzekeringen,
een onderdeel van de ANWB.

diepvries voeding. Maar ook aan
de kat met blaasgruis, nier falen,
diabetes of voedselallergie hebben wij
gedacht, zo verkopen we bijvoorbeeld
ook CD (blaasgruis) en KD (nieren)
voeding. We hebben het grootste
assortiment kattenhalsbandjes en
tuigjes en heel veel leuke eet en drinkbakjes, waterfonteintjes en interactieve voederpuzzels, eigenlijk teveel
om op te noemen!
Je kunt bij ons uiteraard ook terecht
voor al uw kattenvragen. Omdat wij
ons regelmatig bijscholen en diverse
cursussen volgen op het gebied van
voeding en kattengedrag proberen wij
iedereen altijd zo goed mogelijk te
adviseren.

Mocht u meer willen weten, u vindt via de homepage op
onze site www.depoezenboot.nl een link naar Petplan.
Beslist u om een verzekering voor uw kat (of ander
huisdier) af te sluiten en doet u dat via de link op onze
Poezenboot site dan doneert Petplan een extra bedrag aan
de Poezenboot. Waar we uiteraard erg blij mee zijn.

Colofon
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