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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
Op het moment dat ik dit schrijf zitten
we midden in de lente van 2013, al
zou je dan aan het weer niet merken.
Net eind mei hagelde het zelfs even.
Eind april stormde het zo dat onze
dakbedekking eraf is gewaaid! We
zaten rustig binnen bij de balie toen
we opeens een harde klap hoorden.
Ik zei nog: dat is de deur die hard
dicht waait. Maar niemand was het
met me eens en opeens kwam er een
dame binnen met de mededeling:
jullie dak is eraf gewaaid. Dat was even
schrikken, we ‘stormden’ allemaal
naar buiten en gelukkig (!) was het de
dakbedekking en niet het dak zelf. Via
Andre kwam, binnen het uur, de tijdelijke redding: de mannen van M. van
Woensel dakwerken bv. Maar alsnog,
naar nu blijkt, moet het wel helemaal
vernieuwd worden. Wordt een aardig
kosten plaatje.
Met de katten hebben we ook schrikbarende gebeurtenissen meegemaakt.
Ik heb al heel wat meegemaakt maar
nog nooit een kitten die door de
brievenbus is geduwd en achtergelaten. En dat is ons gebeurd: Jolanda
belde me `s ochtends vroeg op met
de vraag of ik een kitten in de keuken
had neergezet want er zat een klein
kitten te blèren en te schreeuwen in
de keuken van De Poezenboot. Nee, ik
had geen kitten neergezet. Daar verder
alles was afgesloten, incl de ramen
is de brievenbus de enige opening.
Het kitten, dat nu Briefje heet,
was ongeveer 6-7 weken en blèrde
inderdaad de boel bij elkaar. Helemaal
de weg kwijt, veel te vroeg uit het nest.
Ze is meegegaan in de pleegopvang
thuis. Kittens willen we niet in het
hok zetten. At5 heeft een reportage
van Briefje gemaakt, inmiddels is het
dus een BNK. 2 weken in de pleeg,
bij andere katten en honden, heeft
haar goed gedaan, ze is een stuk
rustiger geworden. Maar nog steeds
heel sociaal, speels, ondernemend
en nergens bang voor. Ze is geplaatst
bij iemand die al een Poezenboot kat
heeft. Briefje is een speciaal kitten.
Ook zijn er weer katten voor de deur
gedumpt, van 2 van hen weten we
wie de eigenaar is! Er is zelfs gezien
dat er een dame met de katten liep
en opeens stonden de katten voor de
deur en de dame was gevlogen. We
hebben 1,5 week iedere dag gebeld,
vm`s en smsjes gestuurd, we zijn aan
de deur geweest maar nergens een
reactie. We waren in alle staten, dit kon
toch niet ongestraft blijven! Een van de
2 is een oude kat van 14 jaar, en hij is
niet gezond. Hij heeft problemen met
zijn schildklier en met zijn hart en mag
alleen dieetvoer. Zo verdrietig, hij is nu
depressief en heeft er geen zin meer
in. Op dit moment (dat ik dit schrijf)

Sonja en Inge met Snuitje

niet schoon is bij ons! Misschien heeft
u de programma`s al gezien maar zo
niet dan kijkt u even bij uitzending
gemist. Lachen en veel van onze
katten zien.

Er zijn ook weer een paar katten die
we onder de aandacht willen brengen
omdat ze wat moeilijker te plaatsen
zijn. We hopen dat ze geplaatst zijn
als u dit leest maar aangezien ze al
een hele tijd bij ons zijn is die kans
klein.
U vindt hun foto en beschrijving op
een van de volgende pagina`s.
We hebben een aantal cameraploegen
over de vloer gehad begin van dit jaar:
oa At5 voor Briefje. En voor het kinderprogramma Basta kwam Roelie langs
om een interview af te nemen met 2
stagelopers en hun vriendinnen.
De VARA is langs geweest voor het
programma Kassa om te filmen wat
katten eigenlijk lekker vinden en wat
ze niet lekker vinden qua voeding.
Ze kwamen dan ook met tassen vol
kattenvoeding en mooie zilverachtige
dienbladen. Het werd een eetfeestje.
RTL4 is geweest met de poetsdiva`s
Sonja en Inge van het programma
‘Hoe schoon is…’ Het werd een
komische gezellige dag. En het mag
duidelijk zijn dat het ’s ochtends vroeg

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.

is er een zeer verontwaardigde brief
onderweg naar deze mensen. Maar uit
alle informatie die we hebben vergaard
blijkt dat er niet veel tegen te doen is.

Sfinx & Shy

zomer 2013

Binnenkort hopen we dat de nieuwe
site on-line gaat, de techniek staat
niet stil wat dat betreft. Het moet
dan straks ook eenvoudig zijn om
producten te bestellen. Dankzij
Luciana, onze vrijwilliger in het
weekend, hebben we prachtige
Poezenboot buttons. Ze heeft ze
in een creatieve bui op haar eigen
‘button machinetje’ gemaakt. Maar de
buttons werden sneller verkocht dan
gemaakt waardoor we bij een groot
bedrijf zijn terecht gekomen die ze per
100 maakt. Onze verjaardagskalender
is na ruim een jaar afwezigheid ook
weer terug en helemaal vernieuwd. We
hebben prachtige ansicht kaarten van
alle katten. 7 verschillende kaarten van
allemaal Poezenboot katten en kittens.
Ons logo is vernieuwd, niet drastisch
maar zo mooi geworden. We houden
het nog even geheim maar binnenkort
krijgt u ons nieuwe logo te zien.
En heel mooi nieuws: De Poezenboot
bestaat dit jaar 45 jaar. Mevrouw van
Weelde (1915-2005) en de ploeg van
nu hebben toch maar mooi 45 jaar
lang het hoofd boven water kunnen
houden. En dat ook allemaal dankzij
u. Alle vrijwilligers een hele grote

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 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

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

te kunnen doen, jammer genoeg. We
willen die dag zo eind augustus vieren
en hopen dat met u te doen. Daarom
houd Twitter, Facebook en onze site in
de gaten want daar komt het allemaal
op te staan. U kunt ons ook bellen
tegen die tijd voor meer informatie
omtrent die dag.

pluim en alle donateurs een hele grote
‘Dank u wel’. We willen daar wel een
feestje aan verbinden maar hoe is nog
niet helemaal duidelijk. Het is niet
gelukt om u dat nu al uit de doeken

Al het andere nieuws vindt u verderop
in onze krant. En heeft u zelf een
verhaal over een Poezenbootkat die
u met iedereen wilt delen stuur deze
dan aan ons op. Vergeet niet dat De
Poezenboot blijft drijven dankzij uw
steun. We krijgen geen subsidie, u
bent ons drijfvermogen. Veel lees
plezier.
vriendelijke groet, 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 geef de bon aan een andere kattenvriend.

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

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

1

Briefje

Vrijwilliger
Fleurtje

in beeld:

In maart 2006 zagen een paar
medewerkers van de Poezenboot
iets merkwaardigs. Midden op de
boot, voor de hokken, lag een vrouw
op haar buik op de grond. Dini, die
op zoek was naar een kat, had zich
uitgestrekt op de vloer om zo beter
contact te kunnen maken met Luuk
in het onderste hok. Het was een
vreemde aanblik zo’n nette Amstelveense dame liggend op de grond.
‘Amstelveense?’ reageerde Dini licht
verontwaardigd, ‘Ik
ben een Amsterdamse! Helemaal!’ En
zo was haar entrée op
de boot gemaakt.
Ik ontmoette Dini
voor het eerst op
Koninginnedag
afgelopen jaar (2012).
We verkochten ingezamelde spullen
voor de Poezenboot. Bijna logisch
dat ik haar hier trof, want wat er
ook georganiseerd wordt, Dini is er
bij. Op de boot staat ze te boek als
medewerker administratie, maar dit
is op de Poezenboot een ruim begrip.

hoi allemaal,
Hierbij wat foto’s van kleine Briefje.
Ze vindt het volgens mij wel leuk hier,
maar ik denk ook dat ze alles wel leuk
vindt.
Het kamertje waar ze zit grenst aan
de badkamer en daar komt ze nu ook.
We laten de deur open als we gaan
douchen en dan rent ze zelfs onder
de stralen door en speelt ze met de
waterdruppels. Echt een gek beestje :)

Dini

Samen met Petra en Judith zette Dini
haar schouders onder het vernieuwde
krantje. ‘Want we doen het samen,
hoor!’ haast ze zich te zeggen. De
bescheidenheid siert haar. Sindsdien
zult u geen taalfout meer vinden of
het is een typefout! Toch is er een
aantal dingen die Dini echt in haar
eentje heeft bedisseld. Zo kreeg de
Poezenboot zijn eigen stand tijdens
de huisdierendagen in de Rai. Nog
een telefoontje van Dini hier en een
mailtje daar leverde
ons een verwarmingsketel op. Nuon
zwichtte en verkoos de
Poezenboot namelijk
als goede-doel-actie.
Verder houdt Dini zich
nu bezig met de financiële adoptie van onze
loslopers, struint ze Amsterdam af
op zoek naar adverteerders en pleegt
zij telefoontjes om te kijken hoe het
gaat met alle geplaatste katten. Voor
dit alles lijkt ze haar hand niet om
te draaien, want aan stress doet ze
niet. Al het werk gaat gepaard met
een flinke dosis humor. Ik geniet van
haar verhalen, want ze
herinnert zich steeds
weer een leuke
anekdote. Haar
netwerkcapaciteiten zijn bewonderenswaardig. ‘Ja,’
geeft ze uiteindelijk
toe, ‘voor anderen
kan ik dat wel, maar
voor mezelf vind ik dat
moeilijker.’ Eén ding is
zeker: de Poezenboot mag in
haar pootjes knijpen met Dini aan
boord. En Guus, die is natuurlijk met
haar mee naar huis gegaan en heeft
een heerlijk leventje.

Het flesje geven gaat goed. Eerst
hadden we een echt zoogflesje maar
daarvan had ze al snel de speen
afgekauwd. We hebben nu een
neusjesreiniger gekocht van de baby
afdeling en daarmee gaat het hartstikke
goed. Ze wordt helemaal druk als we
daarmee binnenkomen want ze weet al
dat ze dan weer lekker kan drinken.
Met Mipje (Poezenboot Poekie) en
haar gaat het nog niet zo. Mipje blaast
naar de deur en nu ook af en toe naar
mij, en vanmorgen begon ze zelfs te
grommen. Ik heb gelezen dat het is
omdat ze de een beetje stress heeft en
ook omdat ze de hiërarchie wil bepalen
en dat we geduld moeten hebben dus
dat hebben we. Alles rustig aan zodat
ze straks hoop ik vriendjes worden. Kan
wel even wat tijd overheen gaan toch?

Poekie

(note van de Poezenboot: Briefje, het
kitten dat door de brievenbus is geduwd
is veel te vroeg van haar moeder
afgehaald en heeft dus de speen periode
gemist. Door het flesje te geven kan ze
alsnog zelf bepalen wanneer ze stopt
met zogen)

Groetjes, Kristin, Bart, Mipje (Poekie)
en Briefje.

‘Amstelveense?
Ik ben een

Amsterdamse!
Helemaal!’

Kleine Dumpie

Als ik zo hoor wat Dini de afgelopen
jaren voor ons voor elkaar heeft
gebokst, denk ik dat we haar functie
het best kunnen omschrijven als
marketing manager.
Na haar eerste bezoek aan de
Poezenboot, ontving Dini de nieuwsbrief. Als liefhebber van de Nederlandse taal viel haar het een en ander
op dat wel aan verbetering toe was.
Dit vormde voor Dini de aanleiding
om de Poezenboot haar diensten aan
te bieden. 22 jaar werkervaring bij een
uitgeverij kwamen hier goed van pas.

Luuk

Simone

PS: De foto`s bij deze tekst zijn katten
die Dini tijdelijk heeft verzorgd. Zoals
wij dat noemen ‘in de pleeg’ nemen
want ook dat doet Dini. Luuk en
Fleurtje zijn haar eigen Poezenboot
katten.

Sario

Werkzaamheden op en rond de boot
We blijven bezig, zo denk je dat je
voor jaren klaar ben en zo waait
de dakbedekking eraf! Via Andre
kregen we binnen het uur hulp
van de dakbedekkers van M. van
Woensel dakwerken bv en hadden
we diezelfde middag een noodvoorziening. We proberen nog wel via
de verzekering het een en ander
terug te krijgen maar of dat gaat
lukken moeten we afwachten.
Zodra het weer het toelaat gaat
M. van Woensel dakwerken bv de
dakbedekking vernieuwen.

Inmiddels heeft het weer het toegelaten en hebben we een nieuwe en
gladgestreken dakbedekking.
Chris van Homa scheepstimmerbedrijf heeft samen met zijn collega de
voorkant van de boot voorzien van
een afdakje zodat het beton tegen de
regen is beschermd. Als jaar in en
jaar uit de regen op het beton klettert
houdt je de barsten niet tegen.

Zelf zijn we ook bezig geweest,
met z’n vieren hebben we plantjes
geplant en zaad gezaaid en stekjes
gestekt. Marion en Mark hebben
hun groene vingers laten wapperen.
En Jolanda heeft het hekje zo mooi
vast gemaakt dat deze nooit meer
los zou moeten komen. Het is
een prachtig uitnodigend tuintje
geworden. En eigenlijk willen we nu
alleen nog maar buiten zitten nadat
de katten zijn verzorgd uiteraard.
We kunnen zelfs muntthee drinken
uit eigen tuin!

‘Aan de ene kant

Tatum Dagelet en dweezilsfriend®
slaan handen ineen voor steun
De Poezenboot!

wilde ik een stylish
en chique shirt,
anderzijds stoer en
stout.’

Wekenlang was ik ontroostbaar
en ik kon me niet voorstellen dat
ik ooit nog zoveel van een dier kon
gaan houden.

En Shy Pussy vind ik vooral heel
komisch. Lies en ik moeten er in ieder
geval nog steeds heel erg om lachen,
dat verstopte katje met een maskertje
op.

Maar later durfde je het
weer aan een nieuwe kat te
nemen?

De shirts zijn gemaakt van
bamboe en van eucalyptushoutpulp, ecologische
materialen. Ben je zelf een
bewuste shopper als je
kleding koopt?

Eigenlijk heel lang niet. Tot ik in
Egypte was en daar zoveel lieve
zwerfkatten zag rondlopen. Ik
nam mezelf voor -zodra ik weer
in Nederland zou zijn - een kat te
‘redden’. Ik haalde mijn toenmalige
vriend over en we hebben direct een
kat uit een kattenopvangcentrum
‘gered’.
fotografie: Stef Nagel

Fair fashion kledinglabel dweezilsfriend® met in de hoofdrol de kat
bestaat vijf jaar. Om dit te vieren heeft
actrice Tatum Dagelet twee jubileumshirts ontworpen waarvan een deel
van de opbrengst wordt gedoneerd
aan de poezen op de Poezenboot.
Tijd voor Vivian, eigenaresse van
dweezilsfriend®, om Tatum een paar
vragen te stellen.

Je reageerde meteen
enthousiast, toen ik je
vroeg een shirt voor ons te
ontwerpen... grote liefde
voor katten?
Tatum: Héél groot! Mijn ouders
hadden twee katten thuis, nog voor
ik geboren was. Ik groeide dus op
met katten. Mijn zus werd beste
vriendinnen met de poes en ik beste
vriendjes met de kater. Logischerwijs
overleefde ik de kat, ik was een jaar
of veertien toen ik afscheid moest
nemen van mijn grote vriend.

Je bent zelf een Amsterdamse, dus de Poezenboot
als kattenopvangcentrum
ken je maar al te goed?
Jazeker! De poezenboot is een
begrip in Amsterdam! Wij hebben
onze kat destijds gehaald uit een
asiel buiten Amsterdam. Die arme
kat zat daar namelijk al drie jaar,
grotendeels in een kooi. Bij ons kon
‘ie rondrennen in de tuin, heerlijk.
We noemden hem Storm. Want de
asielnaam – Trijntje- vonden we niet
bij de kat passen. Bovendien bleek
het een mannetje te zijn. Helaas
heb ik van deze kat ook afscheid
moeten nemen toen mijn man en ik
uit elkaar gingen. Ik ging twee hoog
wonen en inmiddels was Storm een
tuin gewend, die wilde ik hem niet
afnemen. Maar wederom was ik
ontroostbaar. Tot mijn ex aankwam
met een kitten voor mijn dochter. Ze
heeft de poes Soki genoemd en Soki
is nu zes jaar.

Producten van de Poezenboot

Hoe zijn de designs van Shy
Pussy en Dancing Cat of
Love tot stand gekomen?
Ik twijfelde: aan de ene kant wilde ik
een stylish en chique shirt, anderzijds stoer en stout. De oplossing
was: twee shirts maken! Samen met
designer en vriendin Lies Goemans
heb ik de ideeën uitgewerkt. We zijn
er heel blij mee en nu is er voor ieder
wat wils! Dancing Cat is net mijn
eigen poes, ze ‘danst’ graag op twee
poten. Ik wilde er wel per sé een
hartje bij.

Ecomerk dweezilsfriend®
ontstond vijf jaar geleden uit
liefde voor de kat. De shirts
zijn ecologisch verantwoord en
worden onder eerlijke omstandigheden geproduceerd. De
prints zijn telkens weer origineel,
verrassend en vooral katachtig!
dweezilsfriend® is tevens

Steeds meer, net zoals met voeding
let ik er goed op hoe dingen verwerkt
zijn, door wie, en met welke ingrediënten- bij kleding van welke materialen
uiteraard. Ik vind dat iedereen dat zou
moeten doen. Als we niet opletten
helpen we onze aardbol naar de funest
en dat is uiteraard niet de bedoeling.

Ga je je vanaf nu vaker
inzetten voor katten?

Meer info en verkoop:
www.dweezilsfriend.nl

Meneer Ros is niet meer

Ook zijn de buttons van
Luciana een hot item, zelfs
all over the world zie je ze. De
nieuwe verjaarskalender ligt er weer.
En de unieke zwart witte Poezenboot
poster, ontworpen door Tessa Kwee,
is ook weer te bestellen. Er zijn ook
nieuwe sleutelhangers met alle
financieel te adopteren Poezenboot
poezen. We hebben zelfs een
ansichtkaart speciaal ontworpen
door Miao maar die houden we
geheim tot ons jubileum.
Onze T-shirts zijn er uiteraard ook:
het witte Logo shirt en het zwarte
‘Poes’ shirt. Wilt u een van de
producten via Internet bestellen kijk
dan even naar de mogelijkheden op
onze site www.depoezenboot.nl .
Binnenkort is dit nog eenvoudiger
als onze vernieuwde website
klaar is.

Yucca

6 zwart witte kittens

Is de dameskleding zaak in het
centrum van Amsterdam die al sinds
jaar en dag een collecte bus in de
winkel heeft staan tbv de Poezenboot,
ook geven zij aan iedereen die geïnteresseerd is onze flyers mee. In mei
is de bus weer geleegd en kwam het
totaal bedrag uit op E 223,16. Weer
een enorm bedrag en dat er maar
heel veel mensen naar Yucca mogen
gaan. Dames dank voor jullie hulp.

Komen er opeens 6 zwart witte
kittens binnen, die op het eerste
gezicht erg op elkaar lijken. Hoe
houd je die uit elkaar?
Door foto`s te maken van hun
vlekken.
En ze dan later beter te leren
kennen waardoor je ze ook uit
elkaar kunt houden.

Cakejes voor
de Poezenboot

We hopen uiteraard dat ze al
geplaatst zijn als u dit leest maar het
zou zomaar kunnen dat ze nog steeds
wachten op een begripvol, geduldig
en liefdevol cat-minded thuis. Want ze
zitten al erg lang bij ons en smachten
naar een top thuis.
Nero is een imposante grote
zwarte kater van 7 jaar die
weg moest vanwege allergie kind.
Hij heeft een sterk karakter werd
er bij gezegd en dat klopt wel. Zijn
irritatie-drempeltje is laag en vooral
met al die katten om zich heen,
want Nero loopt lekker los, voelt hij
zich niet echt rustig. We zoeken dan
ook iemand die geen andere katten,
honden of kinderen heeft. Die geduld
heeft (het zal even duren voor Nero
gewend is) en cat-minded is. Je moet
leren zien wat hij wel en niet wil en
vooral wat hij niet wil. Het is geen
knuffelkat, dus zoekt u een type
theemust kat dan gauw voorbij Nero
lopen. Veilig tuintje zou mooi wezen

Aniek vd Eersten heeft op onze eerste
Koningsdag cakejes verkocht voor de
Poezenboot. In al het oranje gepeupel
stond ze daar met cakejes en heeft
een giga bedrag opgehaald van
E 160,35.
Aniek we vinden het geweldig. Onze
dank.

Gevonden/
gegeven geld

Op 6 mei heb ik Meneer Ros
moeten laten inslapen. Hij heeft
zolang (of beter gezegd zo kort) als
ik hem mocht hebben, altijd ‘iets’
gehad en dat ‘iets’ werd opeens snel
erger. Wat het precies was, kon zelfs
na divers onderzoek niet worden
achterhaald.
Op een gegeven moment was hij
‘op’ en laten inslapen
was toen de beste optie voor hem.
Ontzettend jammer, want hij was
een zeer geliefd katertje. Mede
vanwege zijn zachte karakter, die

gekke leuke (stok)staart en die mooie,
lieve gouden ogen. Hij was weliswaar
kort in dit huis, maar ik ben blij
dat ik hem op z’n 14de nog van de
Poezenboot heb meegenomen,
en twee super jaren heb kunnen
geven en hij mij!

maar moet niet, een ruim huis is ook
prima. Geen 3hoog achter, hij is groot
en heeft wel de ruimte nodig. Het is
een zelfstandige katse kater. Houdt u
van een natuurlijke kat dan snel Nero
komen halen.
Floris ie een grote volle mooi
rood witte kater van rond de
10 jaar. Hij is uitermate komisch en
we hebben al ontelbare foto`s van
lachwekkende situaties met hem.
Hij gaat zijn eigen gang en wil het
liefste een eigen plekje zonder andere
dieren. Hij kan dan af en toe knuffelig
zijn maar een andere keer nogal
humeurig. Dan kan hij wapperen met
zijn pootjes. Maar laat hem gaan en
verwacht niets van hem en je hebt
een komische kat in huis. Heeft u een
veilig stukje buiten voor hem dan zou
dat top zijn maar veel ruimte binnen
kan ook.
Onze vrijwilliger Mark houdt
Floris in de gaten en kijkt of u
geschikt bent voor Floris. Houdt u
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wel van zo’n mooie rode met pit en
karakter, kom dan snel kennis maken
met Floris.
Als laatste Dunya een dame
met veel katse energie van
3 jaar. Je bent jong en je wilt wat!
Dunya is gebracht omdat ze naar de
benen is gevlogen. Waarschijnlijk
in een jagersactie. Ze zit bij ons in
een dubbel hok maar veel ruimte
om te jagen heeft ze niet. We zoeken
iemand die ervaring heeft met katten,
Dunya is geen beginners kat. Ze
heeft iemand nodig die tijd heeft om
te spelen of/en zorgt dat ze genoeg
te spelen heeft. Een veilige tuin is
wel belangrijk om haar jagersinstinct
uit te leven. En heeft u muizen in
huis dan helpt ze u graag. Om u te
helpen haar gedrag te begrijpen krijgt
u kosteloos hulp van gedragdeskundigen Adrienne en Sonja. Spreekt u
dit wel aan en wilt u Dunya een kans
geven kom dan gauw eens langs. Ze
wacht al zo lang op u.
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Nero

Floris

Thai & Co, Haarlemmerstraat 54 in Amsterdam.

Ons jaarlijks etentje was dit keer
bij de buurt Thai. Voor vele van ons
de eerste kennismaking met de

(Fandy) Maki

Dunya

3
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Etentje met de vrijwilligers
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Nu is er weer 1 Poezenboot-poes
in dit huis en wie weet...ooit...
weer twee.
Een hartelijke groet, Jozee

George we hopen dat je veel geniet
van je vrije tijd en hartelijk dank voor
je originele wijze van geld ophalen ;)

De familie waar onze
ontzettend mooie en
ontzettend lieve kater Snoepje
terecht is gekomen was zo
ontzettend blij dat hij Snoepje
mocht meenemen dat we
een gigantische mooie bos
bloemen kregen. Het was nl in
het begin niet helemaal zeker
of Snoepje wel met ze mee
kon. We stonden even perplex,
wat een lief gebaar.

Dekentjes uit
Noorwegen
Wat je van ver haalt is lekker
wordt er gezegd. Dan moeten de
Poezenboot poezen nu wel heel erg
lekker slapen want er zijn dekentje
gebracht helemaal vanuit Noorwegen.
Persoonlijk afgegeven door Kari van
de Dierenbescherming in Oslo. Tusen
takk Kari.

En laat er nu een
hele lieve rode
kater binnen
komen die
we dan ook
prompt zijn
naam hebben
gegeven.

Onze Snoepje

Katten met een gebruiksaanwijzing

1

‘Zonde om te laten liggen’ denkt deze
meneer, al het muntgeld dat hij op
straat vindt wordt opgepakt, bewaard
en netjes in een doosje gedaan. Als
het aardig wat munten zijn brengt
meneer het naar de Poezenboot en
dat heeft hij al een paar keer gedaan.
Top actie ;)

We hebben dit jaar een aantal
nieuwe of vernieuwde Poezenboot
producten. Zoals de 7 verschillende prachtige ansichtkaarten,
met allemaal Poezenboot poezen
en kittens erop. Met tekst in het
Nederlands en Engels. Iedereen is
er laaiend enthousiast over.

George is met pensioen en wilde voor
zijn afscheid feest geen cadeaus maar
geld voor de Poezenboot.
En dat hebben we geweten: er kwam
geld binnen via de bank en er werd
cash geld gegeven. Er is gul en veel
gegeven want uiteindelijk kwam het
totaal bedrag op E 885,-, een
gigantisch bedrag.
We hebben ook afgesproken
dat we een vondeling naar
George zouden vernoemen.

Op onze vraag of mensen soms
nog gebruikte ongestempelde
postzegels hadden, kregen we van
Elk Dier Telt 2 vellen zelf ontworpen
postzegels. Geweldig mooi ontwerp en
wij zijn helemaal blij. Vele postzegels
maakt de post betaalbaar. Onze dank.

Ik zet me in voor veel dieren-doelen, ik
houd van dieren en ben zeer begaan
met dierenleed. En met katten heb
ik dus ook veel op ‘persoonlijk’ vlak.
Toen ik zwanger was kon ik me niet
eens voorstellen dat ik meer van mijn
kind zou gaan houden dan van mijn
kat, moet je nagaan hoe ver mijn liefde
gaat, hahaha!

bedenker en ontwerper van het
populaire dweezilsfriend-Poezenbootshirt supported by Georgina
Verbaan. Sinds de lancering in
november 2011 gaat dit shirt de
hele wereld over!

George is met pensioen

Postzegels
gekregen

Mark

Beste allemaal,
Oktober 2012 heb ik Fandy
(nu Maki) de Poezenboot poes
mee naar huis genomen. Maki is
een enorm bewegelijk energiek katje
en die energie moet ergens heen. In
december had ik al een kartonnen
tapijtkoker op straat gevonden en mee
naar huis genomen met de bedoeling
om daar een krabpaal voor Maki van
te maken. Maar ja, hoe doe je dat en
wanneer? Het heeft dus wat tijd en
denkwerk gekost, maar in april had
ik een paar dagen vrij en toen zijn we
gaan knutselen. Inmiddels staat er al
weer een paar weken een 2 meter lange
krabpaal met drie plakjes in
onze woonkamer.
En het is een groot succes!
Meerdere
keren per dag
roetsjt Maki omhoog, via de
plankjes of gewoon langs de ‘stam’ in
een spiraalbeweging omhoog.
’s Avonds ligt ze graag op het bovenste
plankje te slapen. Al met al een mooie
aanwinst.
Groeten, Marijke

Thaise keuken. Maar bij iedereen zeer
goed bevallen. Spannend waar we de
volgende keer heen gaan.

De oudere kat

Steriliseren of eerst een nestje?
Onderstimulatie
Het gaat met de katten in ons land
steeds beter. Eigenaren worden zich
gelukkig steeds meer bewust van
het feit dat een kat meer is dan een
aanwezigheid alleen waar je je verder
niet om hoeft te bekommeren. Katten
hebben meer nodig dan we vroeger
dachten en dat besef groeit gestaag.
De relatie die we met onze kat hebben
is door de jaren heen ook hechter
geworden. We zien de kat steeds meer
als lid van het gezin. Het valt dan ook
lelijk tegen als die kleine tijger van
ons zich op een manier gaat gedragen
waar we geen raad mee weten. Uw kat
kan bijvoorbeeld gaan slopen of op
een andere negatieve manier aandacht
gaan vragen. Hij kan gaan aanvallen
op benen, veel gaan mauwen, of overal
gaan krabben. Ook kan hij veel gaan
eten of juist heel passief worden en
haast depressief lijken. Herkent u een
of meerdere van deze gedragingen?
Dan zou het zo maar kunnen zijn dat
uw kat zich verveelt!
Onderstimulatie komt helaas veel voor
bij katten. Het gaat dan vooral om de
katten die binnen worden gehouden.
Wanneer katten bijvoorbeeld te weinig
kunnen appelleren op hun jachtinstinct maar dit wel nodig hebben
dan raken zij verveeld en kunnen
gedragsproblemen zoals hierboven
beschreven ontstaan. Wanneer een
dier ondergestimuleerd raakt, verschilt
per individu. Zo kunt u zich misschien
voorstellen dat een Bengaal of een
Abessijn veel meer nodig hebben dan
bijvoorbeeld een Pers. Maar vergis
u niet, ook een Pers heeft zijn grens.
Ook bij de huis-tuin-en-keukenkat
verschilt de behoefte per individu.
Een gedragsprobleem is pas een
probleem als het door de eigenaar
als zodanig wordt erkend. Maar een
gedragsprobleem dat niet door een

eigenaar wordt herkend kan leiden
tot afbreuk aan het dierwelzijn.
Een kat die zwaar ondergestimuleerd is en daardoor depressief is,
lijdt. Een kat die door onderstimulatie benen aanvalt en vervolgens
gestraft wordt door de eigenaar,
lijdt. Een kat die het hele huis van
top tot teen openhaalt met zijn
nagels, lijdt. En een kat die door
onderstimulatie te veel gaat eten
en hierdoor te dik wordt, lijdt ook.
Zowel psychisch als lichamelijk in
het laatste geval.
Het is dus belangrijk om goed naar
uw kat(ten) te kijken en u af te
vragen of deze kat gelukkig is. Zorg
daarbij voor voldoende hoogtes in
huis. Een kat heeft van nature een
sterke behoefte om hoog te zijn.
Doe eens gek en gooi de brokjes
een voor een voor hem in plaats van
het gewoon in zijn bakje te doen.
U zult zien hoeveel plezier uw kat
daaraan beleeft. Verstop het eten
in een open eierdoosje of zet eens
gewoon een lege doos in de kamer.
Doe jachtspelletjes met hem, maar
vooral: geef uw kat aandacht.
Indien u veel van huis bent, dan
raad ik u aan om eens na te denken
over de diverse braintrainspellen
die er op de markt zijn voor katten.
Deze kunnen u helpen om tijdens
uw afwezigheid te zorgen voor wat
afleiding. Voor het meest diverse
aanbod kunt u kijken bij Catcetera.nl
Voor goede professionele hulp
voor uw kat kunt u ook een
gediplomeerde gedragstherapeut
raadplegen. Zie hiervoor de website
van de Stg. KGK: www.kattengedragstherapeuten.nl

Vaak hoor ik op consult een eigenaar
zeggen dat ze sterilisatie niet zo
nodig vinden en dat er zelfs wordt
gedacht aan een nestje eerst….
De redenen om een nestje te willen
nemen lopen uiteen van ‘opvoedkundig voor de kinderen’ of ‘zo
schattig’ tot ‘steriliseren is zo duur’.
Er gaat zelfs een fabel (!) rond dat het
goed zou zijn om eerst een nest te
laten krijgen (vast een fokker die dit
heeft bedacht).
Eerlijk gezegd heb ik nog nooit
een goede reden gehoord om
een poes (of een hond) jonkies te
laten krijgen…absoluut zeker geen
medische reden! Wél heb ik gehoord
van de nadelen, zowel medisch als
moreel gezien.
De beste leeftijd om een nest te
krijgen is rond de 2 á 3 jaar, dit
betekent dat de poes al een vaak
aantal keren krols is geweest tegen
die tijd.
Met elke krolsheid heeft de poes meer
kans op kwaadaardige melkkliertumoren op latere leeftijd, zelfs tot
25% meer kans! Ook is er kans op
baarmoederontsteking.

Hoe zit het met het
mannetje? Is castratie dan
ook belangrijk?
Jazeker! Een ongecastreerde kat loopt
veel verder van huis, vaak tientallen
kilometers, zónder dat de eigenaar dit
weet. Ze zijn veel roekelozer in hun
gedrag. Wegen worden overgestoken,
gevaarlijke terreinen….
Hierdoor is er een sterk verhoogde
kans op aanrijdingen en andere
ongevallen.
Ook zal zo’n ongecastreerde kater
meer vechten met andere katers
waardoor er een hogere kans op de
meestal dodelijke infectieziekten zal
zijn, zoals oa katten-aids (FIV) en
leucose (FeLV).
De levensverwachting van een
ongecastreerde kater is vaak véle
jaren lager dan bij een kater die wel
gecastreerd is.

Medisch overtuigd?
Nu nog moreel..…
De ongecastreerde katers laten een
spoor van nestjes na bij huispoezen,
maar ook bij zwerfpoezen. Deze
zwervers hebben het al zo moeilijk
om op straat te overleven en
helemaal als ze ook nog eens
zwanger zijn en voor een heel nest
moeten zorgen.
De kittens die gedoemd zijn om op
straat geboren te worden hebben zeer
slechte overlevingskansen en degene
die dan toch overleven staat een
moeilijk leven te wachten.
Wat betreft de huiskatten, de asielen
zitten overvol, per jaar worden er
heel veel (!) katten ingeslapen in de
Nederlandse asielen, er is een groot
‘overschot’.

Geen plaats te vinden voor ze, dus
helaas….
Dit overschot ontstaat omdat er veel
ongecastreerde katers en ongesteriliseerde poezen gewoon buiten lopen,
maar óók door die ‘schattige nestjes’,
al is het maar voor één keer…..

Kortom…houd je van je kat
laat hem dan helpen!
De beste leeftijd voor castratie en
sterilisatie is een half jaar (of zelfs
eerder als nodig), het mooiste is het
om te steriliseren/castreren vóór dat
ze krols worden ivm met de dan sterk
verminderde kans op melkkliertumoren en de mannetjes zullen niet
gaan markeren (sproeien) in huis.
Maak snel een afspraak, voor het te
laat is!

Radja

Aandachtspunten bij de oudere kat zijn:

Beste Poezenboot medewerker,

Drinkt en plast de kat meer
dan voorheen? Braakt hij
vaker?

We hebben Radja nu een aantal
weken En zijn heel blij met hem.
Hij heeft het ook erg naar zijn zin
hier. Nu zag ik van het weekend dat
hij wurmpjes heeft en vroeg me af
of hij met de entingen een wormenkuurtje heeft gekregen? Zo niet wat
kan ik voor hem halen.

Als de oudere kat meer gaat drinken
kan dat bijvoorbeeld komen doordat
de lever- of de nierfunctie wat
achteruit gaat. Ook kan de kat dan
wat minder eetlust hebben en/of
wat vaker braken. We doen dan een
bloedonderzoek. Hoe eerder we
ontdekken dat deze organen minder
goed werken hoe beter een behandeling meestal aanslaat. Ook kan een
kat meer gaan drinken bij suikerziekte
of als de schildklier te snel werkt.

Wordt uw kat mager/ is uw
kat zomaar aan het afvallen?
Het kan zijn dat uw kat minder eet
omdat hij zich niet lekker voelt, vaak
is hier een oorzaak voor te vinden.
Zo kan de schildklier teveel hormoon
afgeven. Deze aandoening komt
regelmatig voor bij oudere katten en
is meestal goed te behandelen. Het is
verstandig de kat in elk geval door de
dierenarts te laten controleren.

Zijn de achterpoten wat
slapper, valt de kat om?
Oudere katten zijn gevoeliger voor
tekorten aan bepaalde voedingsstoffen. Zo kan de kat last hebben van
kalium of vitamine B gebrek. Het is
verstandig de kat een seniorenvoer te
geven. De samenstelling is speciaal
afgestemd op de behoeften van de
oudere kat.

Oude Sjaak

Ook artrose bij katten komt veel voor.
Dan kan de kat bijvoorbeeld minder
goed op de bank springen. Hier zijn
medicijnen voor zodat de kat geen
pijn heeft bij bewegen.
Soms kan er plotseling een
verlamming van de achterpoten
optreden. Er kan dan een bloedprop
vastzitten in de bloedvaten naar de
achterpoten. Dit komt voor bij katten
met een hartprobleem.

Lijkt het of hij minder ziet,
tegen dingen aanloopt?
Senior katten zijn, net als mensen,
gevoelig voor een te hoge bloeddruk.
Als u het idee heeft dat de kat minder
ziet kunnen wij een bloeddrukmeting
doen.

Met deze informatie hoopt Dierenkliniek Het Hart van Zuid
bij te dragen aan een mooie oude dag
voor uw kat!
Heeft u vragen?
U kunt ons bellen op: 020-6701218

Meer informatie kunt u vinden op
onze website:
www.dierenartsamsterdamzuid.nl
Ook kunt u onze Facebook pagina
bezoeken.
www.facebook.com/DierenkliniekHetHartvanZuid

Radja geniet van het zonnetje in
de tuin, met de andere vriendjes
kan hij ook goed overweg. Al vindt
hij de oude buurman kater wel wat
raar als deze soms ook uit zijn bak
zit te eten :). Denk dat Radja nog
flink groot gaat worden. Hij is gek
op eten ;). Maar ja hij beweegt dan
ook erg veel nu, met al die vliegjes
die hij heeft te vangen in de tuin.
En als er visite komt kijkt hij of hij

het leuk vindt om ze te ontmoeten,
hihi. Maar laat zich echt niet zien als
hij denkt: nou jij wilt te graag....Zo’n
lekkere puber is ’t.
Wens jullie een fijne dag.
Groet Monique

Koekjes voor de Poezenboot
Hoi, wij zijn Isa &Sophie en
hebben geld ingezameld voor de
Poezenboot. We hebben een hele
middag koekjes gebakken
(5 bakplaten) en zijn daarmee langs
de huizen geweest. We hebben
E 70,- ingezameld en aan de
Poezenboot gegeven. We zijn heel
blij met dit goede doel omdat ze
poezen steunen!
Isa & Sophie
(note van de Poezenboot: en wij
zijn heel blij met Isa en Sophie,
onze dank)

Tekeningen en maaksel over katten
Dierenkliniek De Zon
Mevrouw Schipper volgt een
tekencursus en maakt het liefst
tekeningen, schilderijen en
maaksels over katten. Ze kwam op
het idee om er iets mee te doen
voor de Poezenboot. Nu hebben
wij niet veel ruimte om schilderijen
ea op te hangen maar aangezien
we binnenkort ons 45 jarig
jubileum hebben leek het ons een
leuk idee om ze daar te verkopen.
Dus mocht u van kattenmaaksels
houden kom dan zeker langs

Dierenkliniek de Zon heeft nu een mooie actie: tegen inlevering van dit
artikel slechts 90 euro voor sterilisatie en slechts 40 euro voor castratie
van uw kat (incl veilige gasnarcose en pijnstilling).
Deze actie geldt ongeacht leeftijd.
Ons telefoonnummer: 020 4923040 of zie www.dierenkliniekdezon.nl.

Adriënne van ‘t Wout

Aquarellen
Henna Gill uit Amstelveen verkoopt
voor een klein bedrag aquarellen
aan bewoners van een verpleeghuis,
die deze inlijsten en in hun kamer
hangen. De aquarellen zijn door
de overleden vriendin van Henna
Gill gemaakt. Het bedrag dat
zij hiervoor krijgt doet zij in de
collectebus van de Poezenboot.
Ook bezoekers die bij haar thuis
komen, doneren regelmatig in deze

collectebus en Henna stopt vaak haar
wisselgeld van de boodschappen ook
in de collectebus. In totaal heeft zij in
maart van dit jaar E 122,41 gedoneerd
aan de Poezenboot.
Mw Gills onze dank
voor deze mooie bijdrage.

ADOPTEER OP AFSTAND
een van onze Poezenboot poezen

Colofon
Colofon
Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.depoezenboot.nl
Bank rekening 5085515
Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.
Onze dank aan de adverteerders,
dankzij hen was het mogelijk deze
krant te maken!

Adopteer een Poezenboot poes voor
een paar euro per maand

Dunya
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Isia met 3 kittens
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Nero

Poekie

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

Het zijn geen huispoezen en ook
volgens de gedragsdeskundige
zullen zij nooit ‘gewone’ huispoezen
worden. Soms lukt het om na jaren
het vertrouwen te winnen zodat de
poes uw aanwezigheid gedoogt.
Maar ‘ik pak jou even lekker op of
we gaan knuffelen’ zal nooit gaan
lukken. Even een pilletje geven zal
ook niet gaan. We hebben het hier

dan ook niet over angstige
katten maar over verwilderde katten. Als u financieel
adopteert dan krijgt u, 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.

Antiekcentrum Amsterdam
Beste Poezenboot mensen.
Op mijn stand op het Antiekcentrum Amsterdam, (voorheen
De Looier), heb ik een hoekje met
boeken over katten, daarbij een
grote kat van de strip Tom en Jerry
en een busje om geld in te doen.
Erbij, info over de Poezenboot
en het verzoek om, als men een

boek meeneemt of een speeltje voor
kinderen, wat geld in het busje te
doen. Dat levert gemiddeld per jaar
ongeveer E 100,- op wat weer naar de
Poezenboot wordt overgemaakt.
Met vriendelijke groet, Henk en Else

