itie
14e ed

Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
We zitten nog steeds in ons 45-jarig
bestaan.
Al 45 jaar ligt de Poezenboot in de
Singel, vroeger heette dat Singel
tegenover nr 40 maar het Stadsdeel
Centrum kwam opeens op het idee om
alle boten een eigen nummer te geven
dus werden we Singel 38.G. Dat was
heftig wennen en al ons briefpapier ea
aanpassen.
In onze zomerkrant 2013 hebben we
geschreven over een feestje in verband
met ons 45-jarig bestaan maar dat
is van de baan, enerzijds vanwege
de locatie en anderzijds omdat we

We hebben er weer een pleegopvang
bij maar zijn er ook een kwijt vanwege
een nieuwe baan. Men moet daar ook
niet te licht over denken. De nieuwe
pleegopvang Nina heeft rond oktober
een moeder met 4 kittens opgevangen.
Leek allemaal prima maar na een paar
dagen was de fut eruit bij de moeder
en bleek ze ziek te zijn. Niet doodziek
maar ziek genoeg om niet goed voor
de kittens te kunnen zorgen. Ik ben
met de moederpoes en kittens naar
de dierenarts gegaan en later, toen
de kittens ook niet meer goed wilden
eten, weer naar de dierenarts. Nina
heeft de moeder en kittens moeten

Wazir

eigenlijk liever iets voor de katten gaan
doen. We gaan nl weer een sterilisatie/
castratie actie opzetten voor mensen
die het qua financiën op dit moment
te moeilijk hebben om de hoge kosten
hiervoor te betalen. Het streven is om
die actie te laten starten in december
(toch al een dure maand) maar mocht
dat niet lukken dan wordt het zeker
januari. Inmiddels kennen we de
klappen van de zweep een beetje dus
het opzetten van de actie zal soepel
verlopen. We gaan nog wel iets leuks
doen met de vrijwilligers vanwege het
45-jarig bestaan, maar wat weten we
nog niet.
Was het eerste half jaar van 2013 erg
druk met oa veel camera ploegen
(kinderprogramma Basta, Kassa
van de Vara, de schoonmaak diva`s
Inge en Sonja, At5), interviews (oa
NRC) en rare dingen (bijv kitten door
de brievenbus, dak van de boot er
deels afgewaaid) de tweede helft is
rustig. Alleen niet wat katten betreft,
die bleven maar komen. Er lijkt van
een stille periode in de winter even
geen sprake. Ook de kittens blijven
binnenkomen, met moeders, zonder
moeders. Dit jaar zal het aantal
opgenomen katten op ongeveer ruim
250 komen te staan. En dat vind ik
zo knap van ons allemaal. Ruim 250
katten hebben we kunnen herplaatsen,
ruim 250 leuke mensen zijn dus naar
de boot gekomen en hebben 1 of 2
katten gevonden die bij hen pasten.

bijvoeren en op een gegeven moment
ook 3x daags de oogjes moeten
schoonmaken en medicijn geven.
Ze viel dus met de neus in de boter
maar gelukkig heeft ze niet opgegeven
en is ze de katten blijven verzorgen.
Dat is een knap staaltje doorzettings
vermogen ;)
Verderop in de krant vertellen we
over wijnen en bubbels, hoe het
Briefje (het brievenbus kitten) is
vergaan, een angstig verhaal over een
vermiste poes, een positief verhaal
over het uitlaten van de kat, en een

aantal interessante verhalen van de
dierenarts en een kattendeskundige.
Onze prachtige Zwart-Witte poster
is te bestellen via onze website en
uiteraard op te halen op de boot.
We hebben een aantal nieuwe kleine
Poezenboot-producten. Altijd leuk
om te verzamelen en u steunt de
Poezenboot ermee. Als het lukt voegen
we bij deze krant ook een VriendenLoterij formulier waarmee u zich kunt
aanmelden. U maakt dan kans op
duizelingwekkende prijzen en de helft
van het aankoopbedrag van het lot
gaat naar de Poezenboot.
Het is supergoed dat er steeds meer
mensen hun kat een chip laten geven
bij de dierenarts maar vreemd genoeg
gebeurt het ook vaker dat mensen
vervolgens de kat niet registreren.
Op die manier heeft de chip geen
nut. Voorheen werd het formulier bij
de dierenarts meteen ingevuld maar
tegenwoordig laten veel dierenartsen
de mensen het zelf via Internet doen.
En dat blijkt dus niet altijd goed te
gaan. We hebben pas weer een kat
voor de deur in een mandje gevonden,
netjes met chip maar niet goed
geregistreerd! De witte en zwarte
katten die voor de zomer bij de boot
gedumpt waren hadden wel een chip
en we hebben de eigenaars kunnen
achterhalen. Alleen zijn we daarmee
ook niet verder gekomen want men
gaf geen gehoor. Gelukkig voor de
katten hebben we een super top stel
gevonden die zich ontfermd hebben
over de 2 oudere katten. Daar word je
zo blij van.
Op de boot kunnen we advies geven
over gedrag en gedrags problemen bij
katten. Echter is het vaak van groot
belang om te kijken waardoor het
gedrag ontstaat en dus moet de kat

winter 2013

Aan alle nieuwe huisgenoten van
‘onze’ katten en allen die een kat
bij ons hebben gebracht.
Ook u krijgt ons Poezenboot
krantje, ook al heeft u zich niet
officieel opgegeven als donateur.
Mede doordat u een kat bij ons
heeft geadopteerd en ons werk
zodoende steunt, lijkt het ons
aardig om u ook op de hoogte te
houden van het wel en wee van
de Poezenboot en vooral van de
poezen zelf. Misschien 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

thuis geobserveerd worden en dat
kunnen wij niet doen. Op dit moment
zijn er 2 dames die ervaring en/of
gestudeerd hebben in kattengedrag en
bepaalde methodes gebruiken om het
probleemgedrag te keren. Wij kunnen
u naar hen doorverwijzen. Sowieso
sturen we onze ‘eigen’ Poezenboot
poezen door maar andere katten
kunnen ook geholpen worden. Ook
kunnen we u verwijzen naar de dames
van gedragsadviesbureau.nl (ook voor
honden)
Een datum om te onthouden: zondag
5 januari 2014. Want dan staan we in
de IJhallen in Noord
T.T.Neveritaweg 15. We staan dan
uiteraard met allerlei kattenspulletjes,
speeltjes, mandjes en voedingspeeltjes. Maar ook met andere

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
2014’. 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

spulletjes waarvan de opbrengst voor
de poezen is. Dus heeft u spulletjes
waar u vanaf wilt breng het ons dan
voor 3 januari. Helpt u mee?
Al het andere nieuws vindt u verderop
in onze krant. En heeft u zelf een
verhaal over een (Poezenboot) kat 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. Overbodig om te zeggen maar
denk eraan om uw katten voor Oud en
Nieuw al binnen te houden. Ik wens
iedereen gezellige feestdagen, een veilig
uiteinde en een positief vrolijk 2014.
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 geeft de bon aan een andere kattenvriend.

Ja, ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot
en ondersteun zodoende het werk met een minimale bijdrage van E 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
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Dierenkliniek Het dierenpunt opent kattenzorghotel
riger in de gaten gehouden dan in
een gewoon pension. Indien nodig
is er zelfs de beschikking over een
verblijfsmogelijkheid in quarantaine.
Voorbeelden van katten waarvoor
het kattenzorghotel zeer geschikt
is zijn katten met suikerziekte of
een speciaal dieet. Maar ook katten
zonder behoefte aan medische zorg
zijn zeker welkom!

Dierenkliniek Het dierenpunt, sinds
2004 de dierenkliniek voor IJburg
en Oostelijk Amsterdam, heeft haar
dienstverlening uitgebreid met een
kattenzorghotel.
Het kleinschalige kattenhotel is
speciaal bedoeld voor elke kat die
meer zorg nodig heeft dan de buren

kunnen bieden, of voor elke katteneigenaar die meer toezicht wenst dan
van de buren kan worden verwacht.

kattenzorghotel van dierenkliniek Het
dierenpunt kan daar nu voor zorgen.
Het kattenzorghotel is uitermate
geschikt voor katten die net dat beetje
extra zorg of toezicht nodig hebben.
Er is immers altijd een dierenarts in
de buurt en de kat wordt nauwkeu-

Veel katteneigenaren hebben grote
moeite om tijdens vakantie of
andere afwezigheid de juiste zorg
voor hun kat te organiseren. Het

Vanzelfsprekend wordt tijdens het
verblijf uitgebreid aandacht besteed
aan de gezondheid van de kat.
Ook het (eventueel) toedienen van
medicatie of het geven van andere
(medische) zorg, maar ook bijvoorbeeld vachtverzorging, is bij Het
dierenpunt in goede handen. Alles
gebeurt onder toezicht en controle
van de dierenarts. De verzorging
van de katten wordt verzorgd door
gediplomeerde paraveterinair
dierenarts-assistentes.

Het voer wordt door het kattenhotel
verzorgd en is inclusief. Ook het
dieetvoer. Dat voorkomt dat u als
eigenaar moet gaan slepen met
zakken voer. Wel zo gemakkelijk.
Het is aan te raden om te reserveren. Vooral in de vakantieperiodes.
Het intieme kattenzorghotel heeft
persoonlijke aandacht en zorg hoog
in het vaandel staan. Daardoor is het
aantal beschikbare plaatsen beperkt.
Het is toch niet meer dan logisch dat,
als u er eens even lekker tussen uit
gaat, uw kat goed verzorgd achterblijft?
Dierenkliniek & kattenhotel Het
dierenpunt zorgt hier graag voor. Wilt
u meer informatie of wilt u het kattenhotel eens bekijken? Belt u gerust met
Het dierenpunt. Of loopt u even bij
hen binnen.
U vindt ons aan het Joris Ivensplein
108, 1087 BP in Amsterdam.
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En daarom plaatsen we katten graag samen!
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mevrouw Aue met dochter

Donaties voor de poezen van de Poezenboot
Sander in gesprek met Benz

Vrijwilliger in beeld: Sander
Poezen komen er op de Poezenboot
in alle kleuren, soorten en maten.
En dat geldt ook voor de vrijwilligers. Zo werken er niet alleen maar
vrouwen op de Poezenboot; ook een
paar mannen maken al een tijd deel
uit van het vaste team. Op dinsdag
kunnen we bijvoorbeeld altijd bouwen
op Sander.

eigenwijs zijn.’ Haast heeft hij niet
en alles ziet er dan ook piekfijn uit.
‘Snel klaar? Dat ben ik nooit.’ Zegt
hij, terwijl hij lacht naar een kleine
tabby die hem, ondanks zijn lengte
(Sander meet 2 meter) uitdagend
aankijkt om nog één keer een
balletje te gooien.
Op dinsdag dus
even geen pc’s
en plug-ins, maar
kattenbakken. Sander
voelt zich op de
Poezenboot als een
vis in het water. Dat
hij als man in de minderheid is,
deert hem niet. ‘Ik vind het een
gezellige werkplek.’ Zijn vrienden
kennen hem ook als een kattengek.
Wel merkt hij uit hun reacties dat
niet veel mensen op de hoogte
zijn van wat het werken in een
kattenopvang inhoudt. ‘Het is niet
de hele dag met katten knuffelen,
maar vooral heel erg veel schoonmaken!’
Ik laat Sander gauw verder werken.
Om 13u gaat de Poezenboot open
en wil hij klaar zijn om toeristen en
potentiële nieuwe baasjes en bazinnetjes te ontvangen.
Dankjewel Sander!
Simone

Pc’s,

Kai

mevrouw R Barendregt-v Sprang

In het dagelijks leven
werkt Sander voor
een multinational op
het gebied van media
software. Geen wonder
dat hij iets meer dan
een jaar geleden meteen op de
hoogte was toen de Poezenboot
via Twitter liet weten dat er nieuwe
vrijwilligers nodig waren. Eén dag in
de week vanuit Utrecht naar de boot
komen, leek hem een welkome afwisseling van al het werk thuis achter de
computer. Zijn vermoeden bleek juist.

plug-ins en

kattenbakken

Ik tref hem aan het werk in de quarantaine, waar de nieuwe katten binnenkomen. Het zit er op dit moment vol
met kleintjes die hun uiterste best
doen om zijn aandacht te trekken.
Sander laat zich graag afleiden en
vertelt terwijl hij af en toe een aai
uitdeelt, dat hij het heerlijk vindt om
met katten te werken. ‘Vooral als ze

We zijn blij met alle donaties, dat
spreekt voor zich, want zonder
donatie is er geen Poezenboot.
Zoals u weet krijgen we geen
subsidie. We zijn blij met de E 5,per maand van de familie die dat kan
missen en zijn blij met het geld dat
opgehaald is tijdens de verjaardag
van mevrouw Aue.
Mevrouw Aue heeft in plaats van
cadeau `s om geld gevraagd voor de
Poezenboot en daar is zeer gul
voor gegeven.
Mevrouw Barendregt-v Sprang
kwam met vrienden bij ons op
bezoek en zij sparen samen al
jaren lang en hebben nu een zeer
grote donatie gedaan waar we enorm
blij mee zijn, geweldig hoe zij dit
gedaan hebben. Ook mevrouw van
Rooijen was weer bij de boot op
bezoek en heeft ons verrast met een
gulle donatie.

De Poezenboot heeft er een nieuwe
ansichtkaart bij, een prachtige
schattige mooie kaart van Puk
Fenneman (coolpuk) in samenwerking met Mingface Amsterdam.

ten behoeve van de Poezenboot
voor Dierendag. Toppie idee
vonden wij.
Het idee was dat iedereen die
5 euro of meer doneerde, en de
naam Looup (zo heet Baby-Lo nu)
vermelden, kans maakte op eetbare
prijzen. En de eerste prijs was een
unieke zelf te ontwerpen taart.
Die Cindy vervolgens zou bakken.
Daarnaast heeft ze ook, voor de
actie, nog cupcakes en koekjes
verkocht. Uiteindelijk heeft de
actie, inclusief een grote bijdrage
van de nieuwe huisgenoten van
de Poezenboot poezen Otis en
Livia, ruim E 200 opgebracht. Een
geweldig bedrag.

We hebben ook een enorm gulle
gift ontvangen van een anonieme
weldoener/ster. Wat we wel weten is
dat het iemand is met een groot hart
voor katten want we kregen er een
foto van een prachtige rode kat bij.
Onze dank is enorm.

De familie Sonsbeek kwam met een
speciale gift voor dierendag. De
Bruna op het Olympiaplein verkoopt
ook 2de hands boeken en doneert de
opbrengt hiervan aan goede doelen
en vorige maand mochten wij dat
bedrag ontvangen. We zijn u allemaal
zeer dankbaar.

Uiteraard zijn we alle mensen die ons
financieel steunen, kattenvoer (het
liefst nat voer) of speeltjes brengen
enorm dankbaar. We hebben zelfs een
fles wijn mogen ontvangen toen we
een super lieve kat geplaatst hebben
bij een super lieve dame, en tevens
hebben we van een andere dame een
doos chocolade gekregen. Dat zijn
fijne dingen om mee te maken.

Nieuwe
ansicht van de
Poezenboot

Baby Lo en cupcakes
Baby-Lo is het wiebel poesje van de
Poezenboot. Als we nu weer over
Wiebel praten weten we meteen
dat we het over Baby-Lo hebben. Ze
heeft een soort evenwichts stoornis
waardoor ze wiebelend door het
leven gaat maar ze is enorm vrolijk
en speels. Een paar weken voor
Baby-Lo bij ons kwam, was Cindy
op de Poezenboot geweest en
had laten weten dat zij zich wilde
ontfermen over het zieligste poesje
dat we hadden. Dus toen Baby-Lo bij
ons kwam hebben we haar meteen
gebeld en het was liefde op het eerste
gezicht. In de zomer van 2011 is zij
geplaatst, als jong poesje, bij Cindy
en haar man.
Dit jaar liet Cindy ons weten dat ze
een bedrijf was gestart:
Kiki Cupcake & Catering
en ze wilde een
actie opzetten

De dames Ginger en Indy hebben
allerlei klusje voor de Poezenboot
gedaan en kwamen hun ‘loon’ afstaan
aan de poezen. Dames jullie zijn
toppie.

Puk is illustrator en heeft een serie
kaarten ontworpen met allerlei
thema’s, waaronder een aantal met
Amsterdam en Holland, allemaal
met dieren erop. Deze kaarten
worden verkocht bij de betere
cadeau- en boekhandels en een
aantal museawinkels,
De nieuwe kaart speciaal
ontworpen voor de Poezenboot is
uiteraard ook verkrijgbaar op de
Poezenboot zelf. En is een speciale
editie vanwege het 45 jaar jubileum.

‘We Serve Bubbles 2013’
Nog tot eind december
Voor Wijn en Katten Liefhebbers
Bubbel jij mee voor de Poezenboot?
Lionsclub Amsterdam ‘t IJ
heeft een Bubbels & Wijn
verkoopactie opgestart om de
Poezenboot financieel te ondersteunen. Deze online actie
duurt t/m eind december. De
bubbelsactie vaart geheel
op vrijwilligers en dankzij
de fantastische samenwerking
met het wijnhuis wordt de gehele
winst gedoneerd aan het goede doel.
Daarnaast is het niet duurder dan in
de winkel en zijn de prijzen niet voor
de actie verhoogd. Goede kwaliteit
wijnen voor een scherpe prijs en ook
nog de Poezenboot ondersteunen.
Geweldige combinatie.
Lionsclub Amsterdam ‘t IJ is een
groep mannen en vrouwen die zich
inzet voor lokale goede doelen.

Wij vinden het belangrijk om een
positieve bijdrage te leveren aan de
stad waarin wij wonen en werken, en
hen die het minder goed getroffen
hebben bij te staan. De Poezenboot
is een initiatief dat ons zeer nauw
aan het hart ligt en dat we graag
omarmen. De Poezenboot is uitgegroeid tot een bezienswaardigheid
en geniet faam over de gehele
wereld. Hier zijn wij als Amsterdamse club ontzettend trots op.
Het enthousiasme en toewijding
van de verzorgers is aanstekelijk en
verdient zeer veel respect. Zij kunnen
hun werk echter niet doen zonder
donaties en hulp van buitenaf. De
feestdagen staan weer voor de deur,
dus sla je slag. Steun de Poezenboot
en bestel online: http://www.lionsclubamsterdamhetij.nl/bubbelsactie

Ook op de boot hebben we een
paar zakjes met prachtige
roze poezenvoetjes gekregen.
Baby-Lo boft met zo’n lieve
huisgenote. Cindy dank
voor je super
leuke actie.
Judith
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Poes shirt op de Catwalk

Gapie

Waar anders hoort ons shirt dan op
the CATwalk!
Dweezilsfriend en de Poezenboot
kunnen geen betere plek bedenken.
Meer info over ons Poezenboot
‘Poes’ shirt en al die andere mooie
poezen-shirts? Kijk dan even bij
dweezilsfriend of bij de Poezenboot
op de website. Wilt u het ‘Poes’
shirt eerst even in het echt zien,
kom dan op de Poezenboot
langs, dan showen we u het shirt
persoonlijk in the CATboat.

Mooie langharen
Qua karakter zijn Perzen zalige
rustige katten die gezellig aanwezig
zijn. Geen problemen daar maar wat
wel veel werk, tijd en aandacht vraagt
is de vacht. En daar gaan mensen,
ten koste van de kat, nogal eens de
mist in. Vorige maand hebben we
weer een Pers binnen gekregen met
een totaal vervilte vacht. Niet hier en
daar een klitje maar over zijn hele
lijfje vervilt. Poeffie is bij dierenkliniek

Foto: Hans Colijn

Gapie
Het mensenmannetje dat in mijn
nieuwe huis woont liet mij een tijdje
geleden jullie Poezenbootkrant zien
en vertelde me dat er in een artikel
staat dat er geen mensen bij de
Poezenboot komen met ‘geeft u mij
maar een agressieve kat’. Zijn jullie
mij nu al vergeten?

benadering succes had. Kortom
ik liet hem maar eens een keer
zijn gang gaan; hij mocht me heel
even aaien voordat ik hem een roei
gaf met mijn rechter voorpoot,
weliswaar zonder nagels, maar de
boodschap kwam aan. Vriendjes
Oke, maar niet te familiair.

Ik kan me nog prima herinneren dat
ik grommend en blazend opgesloten
zat in mijn bench en dat ik iemand bij
de balie hoorde vragen naar een kat
die vooral niet een knuffelkat mocht
zijn. In eerste instantie hoopte ik
dat het een grappenmaker betrof en
dat van serieuze bedoelingen geen
sprake zou zijn.
Toen hij voor mijn bench kwam
staan, allerlei stomme kreetjes
slakend zoals ‘He poerekie’ en ‘zou
jij bij mij willen wonen?’, heb ik
natuurlijk mijn uiterste best gedaan
om mijzelf van de slechtst mogelijke
kant te laten zien. Ik blies en gromde
alsof ik hem per direct te lijf wilde
gaan en dat alleen het feit dat ik
opgesloten zat voorkwam dat ik hem
de Singel in mepte. Gelukkig ging de
sukkel na een tijdje weg en naar ik
aannam was het probleem daarmee
vaderlandse geschiedenis geworden.

Van het een kwam het ander. De
andere kat werd geïntroduceerd,
ongelooflijk wat een hannes. Een
ongecastreerde kater met een
grijns op zijn bek alsof hij aan het
oefenen was voor z’n bijrol in Alice
in Wonderland. Nou toen begreep
ik het pas echt. Er werd van mij
verwacht gezelschapsdame te
spelen zodat die grijnzer niet
eenzaam zou zijn als het mensenmannetje de poort uit was. De
stumperd zal zich wel verveeld
hebben, vroeger ,helemaal alleen,
in dat grote huis. Dat een en
ander een dilemma opleverde zal
duidelijk zijn. Ik besta niet voor
andermans plezier -kat of mens
maakt niet uit-, maar het huis,
altijd warm en meestal rustig
en de schier eindeloze stroom
lekker eten en goede zorgen van
de kant van het mensenmannetje
waren bij nader inzien toch niet te
verwaarlozen aanwinsten. Gelijk
een groot voorbeeld voor alle
katten ter wereld verzon ik een list
of eigenlijk meer een batterij van
listen.
Het mensenmannetje moest ik
inpakken. Simpel zat: -bij thuiskomst opwachten bij de deur en
even laten aaien. -’s Avonds even
langs lopen en een kopje geven.
Met de kater is het andere koek.
Hij moet wat leven in brouwerij
hebben maar zeker niet op de
verkeerde gedachten komen. Laat
ik volstaan met de opmerking dat
hij tegenwoordig niet meer met
beide ogen tegelijk dicht slaapt en
regelmatig met z’n bos bloemen
en doos bonbons door de gang
vliegt, met, in plaats van de gebruikelijke grijns, een uitdrukking van
totale radeloosheid op z’n bakkes.

Tot mijn stomme verbazing stond hij
de volgende dag weer voor de balie
en werden er formulieren ingevuld,
geld betaald en een transportmand
tevoorschijn getoverd. Even had
ik nog de gedachte dat een van de
andere katten de sigaar was, maar tot
mijn stomme verbazing bleek al snel
dat ik meegenomen ging worden.
Wat ik ook probeerde, niets hielp, ik
werd in de transportmand gepropt en
naar buiten gedragen.
Na een woeste rit in zo’n ding
waar het -zitten in- beter is dan het
-overreden worden door- werd ik een
huis binnen gedragen waar al een kat
woonde; een kater nog wel. Gelukkig
kreeg ik een eigen kamer met privé
bak en voldoende voer en drinken.
Eindelijk rust!
Maar ach, zoals bekend, goede
dingen duren nooit lang. Na een paar
dagen bleef die katten-ontvoerder
wat langer hangen nadat hij eten had
gebracht en hij werd op een gegeven
ogenblik zelfs brutaal, hij probeerde
me te lijmen met zoete woordjes en
hij stak zijn grote grijphanden uit
naar me alsof hij me wilde knijpen of
zo. Mooi niet; een paar flinke halen
zouden hem die fratsen wel afleren.
Met een aan hondsdolheid grenzende
hardnekkigheid bleef hij proberen
vriendjes te worden.
Na een tijdje zag ik aankomen dat
ik gedoemd was tot eenzame
opsluiting tenzij ik hem op
het idee bracht dat zijn softe
4

Was getekend,
Gapie

de Zon binnen gebracht met nog een
andere langhaar. De andere Pers was
zo verwaarloosd en oud dat de dokter
haar heeft moeten laten inslapen.
Gelukkig heeft ze Poeffie wel kunnen
oplappen, helemaal geschoren,
gebitje weer als nieuw, en hij heeft
zijn vaccinatie gekregen.
Een tijd geleden hebben we ook z’n
verwaarloosde Pers binnen gekregen
die ik zelf heb geschoren en waarvan
ik ‘zijn jasje’ in een stuk heb kunnen
uitdoen. Zo triest.
Sowieso zou men zich 3x moeten
bedenken voor men een kat in huis
haalt maar bij een Pers wel 4x.

Poeffie

Nerida uit Australië
Nerida werkt bij de Cat Protection
Society NSW Inc in Australië en is
helemaal weg van ons Logo shirt.
Dus wat doe je dan, dan probeer je
het te pakken te krijgen. Nadat we
al een tijdje heen en weer gemaild
hadden kwam ik op het idee om
elkaars T-shirts uit te wisselen.
Nerida vond hun eigen shirt niet
zo mooi als die van ons omdat er
om dat shirt alleen maar een naam
stond. Ze is gaan zoeken naar het
‘oude’ shirt met de print van een
hart erop en heeft die gevonden.
Nu lopen we dus in elkaar shirt:
het Nederlandse Poezenboot shirt
wordt nu gedragen in Australië en
het CPC shirt uit Australië wordt nu

Dunya

Katten met gebruiksaanwijzing
In onze zomer krant van dit jaar
hebben we u voorgesteld aan
3 moeilijker te plaatsen katten.
Moeilijker omdat ze niet jong,
makkelijk, altijd lief en meegaand
zijn. In het geval van deze 3 waren
het de losse pootjes die hen parten

Nero de vaak humeurige kater,
humeurig tegen andere katten en
tegen de mensen, met losse pootjes
vond maar geen huisgenoot. Tot er
een Engelse meneer binnen kwam
en aangaf een kat te zoeken. Nu had
ik steeds al het gevoel dat als Nero

Floris is pas in oktober geplaatst
en met hem gaat het helemaal
geweldig. Hij had eigenlijk hetzelfde
humeur als Nero maar het ging de
laatste tijd steeds slechter tussen
Floris en de andere katten. Een thuis
voor hem te vinden zonder katten,

Nero Floris

speelde. En we zijn zo opgetogen
om te kunnen vertellen dat we ze
alle 3 geplaatst hebben, zelfs super
goed geplaatst.
Dunya, met iets teveel jacht instinct
was al 2x terug gekomen vanwege
dat euvel, is als eerste geplaatst
bij een dame met een tuin en een
hondje. En wonder boven wonder
gaat alles toppie goed. Ze is prima
met de hond en kan naar buiten.

geplaatst zou worden hij bij een man
zou terecht komen dus knoopte ik
het gesprek aan. Ik begon halverwege
over Nero maar toen hij aangaf een
lieve kat te zoeken heb ik hem gezegd
dat Nero dan toch niet de kat voor
hem was. Eerlijk is eerlijk. Maar hij
ging binnen bij de katten even verder
kijken en werd toch voorgesteld aan
Nero, uiteindelijk vroeg hij of hij een
foto mocht maken van Nero. En ging
hij weer weg. De dag erna belde hij
op dat hij Nero wilde komen ophalen.
Toch nog even een waarschuwing
gegeven over de losse pootjes van
Nero maar hij wilde Nero toch mee
nar huis nemen. En het gaat top, niet
dat Nero opeens poes/kater lief is
maar ze zijn prima met z’n tweeën
en daar zijn we enorm blij mee. Via
twitter en de mail hebben we al foto`s
van een languit liggende Nero gehad.
Prinsheerlijk in zijn domein.

werd een steeds grotere noodzaak.
Door problemen met de website
stond alleen de foto van Floris op de
site zonder tekst. Op een gegeven
moment belde er een dame die
vertelde helemaal verliefd te zijn
op Floris en mij verhaal over zijn
karakter schrok haar niet af. Ze had
vanwege een logé kat zo lang moeten
wachten op een ‘eigen’ kat dat niet
veel haar meer zou tegenhouden. Ze
kwam kijken en we konden Floris bij
wijze van spreken meteen inpakken.
Inmiddels is Floris al ongeveer 2
maanden in zijn eigen paleisje en
zijn hij en zijn nieuwe huisgenote
zo blij met elkaar. Floris is totaal
veranderd en ligt zelf op schoot bij de
kleindochter des huizes. Wie had dat
gedacht?

Briefje & Mipje

Briefje & Mipje
Het gaat al stukken beter tussen
de poezen; de dames liggen in de
avond vaak bij ons, elk in een eigen
stoel. Mipje is een rustige poes en
heeft niet altijd zin in het gesjees
van Briefje dus af en toe geeft ze een
grom om aan te geven dat ze er geen
zin in heeft. Op andere momenten
rennen ze achter elkaar door het huis
heen, spelend. Heel leuk om te zien!
Wat wel lastig is, is om Mipje weg te
houden bij Briefs eten. Mipje krijgt
alleen dd voer voor haar voedselallergie..
Briefje kopieert vaak Mips gedrag.
Mipje gaat bijvoorbeeld vaak even
uitsloven aan de krabpaal om te laten
zien dat ze eten wil. Nu doet Briefje
dit vaak tegelijk wanneer Mipje het
ook doet. Echt heel grappig om te
zien hoe ze de grote poes kopieert :)
Briefje is een groentepoes en houdt
ervan om af en toe een stukje paprika
van de snijplank te pikken. Avocado
gaat er ook wel in, en aubergine ook
haha!
We zijn echt heel
erg blij met de
poesjes :)
Groetjes, Bart,
Kristin, Mipje
en Briefje.

Judith

Mipje

op de Poezenboot gedragen. Het
begin van een trend? In ieder geval
toppie leuk. Nerida thank you so
much ;)
Judith

Baby-Ta (nu Chica) maakt tocht naar Schiphol!
Briefje

Note Poezenboot:
Onze vaste lezers kennen vast
het verhaal nog wel over het
kitten dat door de brievenbus van
de Poezenboot is geduwd. En
ploep bij onze balie terecht kwam
voor wij zelf op de boot waren.
Iedereen was er totaal verontwaardigd over. Social media
stond bol van de opmerkingen.
Ook hebben we de regionale
radio en tv over de vloer gehad en
mevr de Bruin van het NRC heeft
er aandacht aan besteed in de
krant. Briefje heeft na plaatsing
in haar nieuwe home haar naam
mogen behouden en dat vind ik
best wel leuk. Onze Briefje
is eigenlijk wel een beetje
beroemd geworden.

Op een van de eerste warme dagen
van dit jaar, op 21 April, was Chica
samen met haar vriendinnetje Lola
op het balkon. Waarschijnlijk nog
onwennig, heeft ze lekker liggen
draaien in de warme zon. Daarbij
moet ze op een gegeven moment
een verkeerde draai hebben gemaakt
waardoor ze van het balkon is
afgevallen.
Een hele maand lang hebben wij
van alles gedaan om haar terug te
vinden… Posters opgehangen, kwijtlijnen gebeld en heel veel rondlopen,
roepen op alle tijdstippen van de dag
( en nacht). Ze kon toch nooit ver
zijn dachten wij, ook door de vele
telefoontjes uit de buurt van mensen
die meenden haar gezien te hebben.
Maar helaas er blijken veel katjes in
de buurt van het Mercatorplein te
wonen, die op de kat van de Felix
reclame lijken..
Toch nog totaal onverwachts kregen
wij telefoon van de Dierenambulance.
Chica was terecht. Maar op de vraag
of ze in orde was, kregen we een
zeer verontrustend antwoord: ze was
zwalkend en op haar laatste krachten
van de startbaan op Schiphol gehaald
en het was nog maar de vraag of
ze het zou redden op weg naar de
dierenarts.
Toen wij aankwamen bij Dierenkliniek
IJhavens was dr. van Lieshout al druk
met haar bezig. De aanblik van de

Nero

2x Aura

stuiptrekkende, zwaar vermagerde en
vieze Chica werd ons absoluut te veel,
er werd dan ook gevreesd dat ze het
niet zou redden. Ze moest wel mee
naar huis na een aantal infusen en
allerlei medicatie want ze
moest heel intensief verzorgd
worden. Ze moest op twee heet
waterkruiken omdat ze erg onderkoeld was. Elke drie uur moest ze
dwangvoeding om haar snel aan te
laten sterken. Uiteindelijk was ze ook
getraumatiseerd dus lieten we haar
op onze buik liggen. Gelukkig zijn we
nu al een tijd verder en kunnen we
vaststellen dat ze weer helemaal de
oude, ondeugende Chica is.

gekomen? We zullen het nooit zeker
weten maar we denken dat ze via een
band in een auto is gekropen, die
vervolgens naar Schiphol is gereden.
Wij willen absoluut de Poezenboot
bedanken voor het chippen van alle
katten op de boot, zonder haar chip
was ze nooit gevonden. Ook een
hele grote pluim voor dierenarts van
Lieshout die Chica haar onverdeelde
aandacht heeft gegeven en haar op
het nippertje van de dood heeft gered.
En ook een schouderklopje voor ons
zelf voor het geven van heel veel
liefde en zorg waardoor ze spoedig
weer zichzelf was..
Farid en Nathalie.

Maar hoe ze nou toch op de
startbaan van Schiphol terecht is
5

Nike de Jong

Echografie bij huisdieren
Introductie
Judith vroeg mij laatst, wil jij nog
een stukje schrijven voor de krant
van de Poezenboot. ‘Waarover zou
je dan willen dat ik wat schrijf?’
antwoorde ik. Maakt niet uit, wat je
leuk vindt en wat met diergeneeskunde te maken heeft.
Dan is de keuze voor mij makkelijk.
Mijn grote hobby binnen de
diergeneeskunde is namelijk de
echografie. Het leek mij dus leuk
eens wat meer te vertellen over dit
onderwerp.
Natuurlijk kan ik in dit stukje niet
leren hoe je echobeelden moet
beoordelen. Het vergt jarenlange
ervaring om dit te kunnen. Wat ik
wel kan is uitleggen wat echografie
nu precies is en wat je er wel en
niet mee kan. Daarnaast laat ik
een paar plaatjes zien van mooie
beelden. Mooi voor mij, mogelijk
blijven het voor velen beelden van
Neil Armstrong (oftewel maanlandschappen).

Wat is echografie?

Wat kan je met echografie?

Wat is echografie nu precies?
Iedereen kent natuurlijk de echografische beelden van een zwangere
vrouw. Met enige fantasie zien
we dan een soort kruising tussen
een maandlandschap en wat over
een aantal maanden een kind
moet worden. ‘Kijk, en dat is het
hartje!’ roept de echograaf dan. En
inderdaad, op beeld zie je wat grijszwart-wit tinten bewegen. Je knikt
maar ja, want anders staat het zo
dom.
Het vergt zeker enige ervaring om
dit maanlandschap goed te kunnen
interpreteren. Tegenwoordig is er ook
3D echografie, waardoor het, zeker
voor een zwangerschapsecho, wat
makkelijker is geworden voor een
geïnteresseerde leek.

Tot zover het theoretische deel. Nu
gaan we over tot het leukere deel,
wat kunnen we er nu mee? In de
diergeneeskunde (en dan heb ik het
over gezelschapsdieren) maken we
voornamelijk echo’s van de buikholte
en het hart. Longen en botten
kunnen we niet goed onderzoeken.
Dit komt omdat we alleen organen
goed kunnen echoën die veel vocht
bevatten.

De buikholte
In de buikholte kunnen we heel goed
de volgende organen onderzoeken
via echografie: de lever, de milt, de
nieren, de blaas, de baarmoeder
en de lymfeklieren. De darmen en
de maag kunnen we tot op zekere
hoogte onderzoeken. Het nadeel

moet je weefsel onderzoek doen.
Wel geeft het echografisch beeld een
inschatting of het goed of kwaadaardig is. Kwaadaardig weefsel ziet
er vaak onregelmatiger uit en zaait
vaak uit. Zie je dus op verschillende
plekken afwijkend weefsel dan is het
vaak kwaadaardig.

Het hart
Dit orgaan is lastiger om te onderzoeken. Dit omdat het een bewegend
orgaan is. Daarnaast ligt het hart
tussen de longen en heb je maar een
klein plekje op de borstkas waar je
de ruimte hebt om het hart echografisch te onderzoeken. Daarnaast
komt er heel wat natuurkunde bij
kijken. Het hart is namelijk een grote
spier die 4 kamers omvat die het
bloed rondpompen naar de longen

Andere organen
Via echografie kan je verschillende
andere organen onderzoeken. Zo
kan je bijvoorbeeld het oog, de nek
(schildklier), pezen (bij paarden
worden de pezen zeer veel onderzocht via echografie), gewrichten
en nog vele andere organen onderzoeken.

Conclusie
Echografie is een zeer waardevolle en
belangrijke onderzoeksmethode in de
diergeneeskunde en niet meer weg te
denken. Het is lastig om de beelden
goed te kunnen beoordelen en het
vergt jaren om dit goed te leren,
maar heeft zeer veel zaken mogelijk
gemaakt. De tijd dat we een dier
chirurgisch moesten onderzoeken
om een diagnose te stellen is in de

Uniek Poezenboot T-shirt te koop

Ik heb in de zomervakantie een
tijdje op de Poezenboot gewerkt
op maandag en dinsdag en ik
vond het erg leuk om dat te doen.
Omdat ik het zo leuk vind op
de Poezenboot heb ik de boot
gemaakt van klei. Ik heb het
kantoortje, de publieke ruimte
en de Quarantaine gemaakt,
Koeienkat, Nero en Floris heb ik
ook gemaakt. Ik hoop dat jullie
hem mooi vinden.

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.

groetjes Nike

Komeetstralen

Bij echografie heb je simpel gezegd
een aantal onderdelen nodig. Een
(hoge resolutie) beeldscherm, een
computer en een probe. De probe is
hetgene wat tegen de buik aangaat (of
borstkas of welk ander lichaamsdeel
dan ook). In de probe zitten kristallen
welke geluidsgolven uitzenden.
Deze golven worden teruggekaatst
door het weefsel. Echter, verschillende weefsels zenden dit geluid in
min of meerdere mate terug. Deze
teruggekeerde geluidsgolven worden
weer opgevangen door de probe. De
computer zet dit dan om in beeld en
de monitor geeft dit beeld weer.

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot tabloid?

Bruno

Als u geen prijs stelt op onze Poezenbootkrant
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.

Colofon
Oplage: 5.000 stuks
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!
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is dat darmen en maag vaak lucht
bevatten waardoor we datgene wat
zich onder het lucht bevindt niet
goed meer kunnen zien. Je krijgt dan
wat we noemen ‘komeetstralen’ (zie
plaatje). Alles wat zich hieronder
bevindt zien we niet meer. Andere
voorbeelden die ik heb toegevoegd
zijn een plaatje van een levertumor.
Je ziet hierop een groot proces
(massa oftewel tumor) van ca. 4 bij 4
centimeter. Met echografie kan je dan
goed zien dat er afwijkend weefsel
zit, waar vanuit het gaat (in dit geval
de lever). Je kan echter niet zeggen of
het goed- of kwaadaardig is. Hiervoor

Levertumor

en naar de rest van het lichaam. Als
echocardioloog moet je beoordelen
of die kamers, terwijl ze bewegen,
een normale verhouding hebben en
of de hartspier er normaal uitziet.
Daarnaast kijk je of er ergens lekkage
zit, meestal van de kleppen. Je kan
zelfs meten hoe snel het bloed
stroomt door dit lek, hoe groot het
drukverschil daardoor is tussen de
kamers enzovoort enzovoort. Op het
plaatje zie je een voorbeeld van een
doorsnede van de linkerboezem en
de aorta (de grote slagader van ons
lichaam). Bij deze kat is de linker
boezem enorm vergroot.

P.S. doe de
groetjes aan
Koeienkat

Hart

diergeneeskunde gelukkig hierdoor
grotendeels verleden tijd.
Wilt u eens een film zien over het
echografisch onderzoek bij een hond?
Kijk op onze website op:
http://www.dierenziekenhuizen.nl/
behandeling/diagnostiek/echografie/
dierenarts
Ischa Swartz

Speeltjes uit Noorwegen
Na de dekentjes uit Noorwegen begin dit jaar van
Kari Nylen gekregen te hebben kwam zij nu langs met
een vriendin en bracht een tas vol speeltjes vanuit
Noorwegen voor de poezen.
Nou, wat je van ver krijgt is lekker. Kari tusen takk

‘Sam’ de Yucca kat
Sam is een ex-werknemer van de
Bagels en Beans,
Wij denken dat hij daar veel te veel
lekkers gekregen heeft, zodoende zijn
obesitas.
Nu woont en werkt hij gezellig in het
hartje van Amsterdam op het hoekje
van de Oudezijds,
gezellig bij de dames van Yucca.

hij natuurlijk van zijn katten, blijkt hij
een hobbyfokker te zijn van Cryptic
Bengals. Heel mooi maar geef mij
maar onze lekkere dikke luiwammes.
Op de foto zien jullie hoe Sam erg
modebewust is, deze jas heeft hij
van de baas uit haar tas gepikt,
Lekker nep bont, warm en
behaaglijk en vintage.

Bij Yucca komen heel veel toeristen
en vaste klanten die hem zeer
bijzonder vinden.
Hij wordt veel gefotografeerd, wij
vragen dan altijd een donatie voor de
Poezenboot.
Deze week hadden we een klant uit
Londen. Wij natuurlijk zeggen dat
Sam THE MOST BEAUTIFUL CAT
OF THE WORLD IS. Nou, dat vond

Groetjes van het personeel van Sam
www.yucca.nu www.yucca-online.nl
Oudezijds Voorburgwal 181 1012 EW Amsterdam
020-62 48 766

Siep
Hallo allemaal,
Ik ben Siep, een 16-jarige cyperse
kater en voormalig suikerpatiënt.
Voorheen woonde ik in een benedenwoning en kon ik naar buiten gaan
wanneer ik maar wilde. Nu woon
ik met mijn baasje en vrouwtje in
Amsterdam in een appartement bij de
Sloterplas. Na enige maanden tranen
met tuiten te hebben gejammerd bij
de deur, bedacht mijn baasje dat het
wellicht leuk voor mij zou zijn om
(aan een tuigje) naar buiten te gaan.
Dat was een prima idee, behalve
dan dat tuigje. Sindsdien loop ik los
mee en maak dagelijks een wandelingetje door de buurt en het park.
Sinds ik zoveel naar buiten ga, ben
ik wonderwel van mijn suikerziekte
af. Mijn baasje is daar ook gelukkig
mee, in plaats van prikken laat hij mij
nu iedere dag uit in het park. Mijn
baasje en ik zijn inmiddels al aardig

bekend bij de buurtbewoners. Die
vinden het allemaal leuk, behalve hun
honden, die begrijpen er niets
van (je ziet ze denken… wat
is dit nu). Mijn baasje gaat
ook weleens koffie drinken
tijdens ons rondje en dan
ga ik natuurlijk gewoon
mee. Kortom, ik heb het
zo prima voor elkaar en
ik draag de Poezenboot
een warm hart toe. Want ik
weet dat een aantal van mijn

kattenvriendjes het niet zo goed
hebben. Steun dus de Poezenboot
met een gulle gift, als vrijwilliger of zet (net als mijn
baasje voor zijn bedrijf
De Nieuwe Koetsiers)
een advertentie in
het krantje.
Groeten van
Siep

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.

Een veel voorkomend probleem
bij katten is plassen in huis.
Na vele dierenartsbezoeken,
diverse medicijnen, antistress middeltjes en het
weggooien van veel kleedjes,
dekbedovertrekken en wat al
niet meer worden mensen uiteindelijk radeloos en besluiten de kat
weg te doen. In heel veel gevallen is
dit echter niet nodig. Wanneer een kat
in huis plast wil hij vaak iets zeggen.
Er zijn een aantal redenen waarom
een kat in huis kan gaan plassen,
bijvoorbeeld wanneer de kat een
blaasontsteking heeft. Dit kan
eenvoudig met antibiotica worden
verholpen.
Wanneer uw kat de diagnose FIC krijgt
(Feline Idiopathische Cystitis) zal naar
alle waarschijnlijkheid de blaasontsteking regelmatig terugkeren. Feline
betekent kat, Idiopathisch betekent
onbekende oorzaak en Cystitis
betekent blaasontsteking. Er wordt
hier dan een blaasontsteking met
een onbekende medische oorzaak
bedoelt. Stress ligt vaak ten grondslag
aan deze aandoening. Zolang de
aanleiding van de stress niet wordt
weggenomen zal de kat keer op keer
een blaasontsteking ontwikkelen.
Inmiddels erkennen medici dat stress
vaak de oorzaak is van deze terugkerende blaasontsteking. Hierbij ligt de
oplossing in het achterhalen van de
stressfactor en deze weg te nemen.
Katten kunnen ook in huis plassen
zonder dat er sprake is van een blaasontsteking. In deze gevallen wil de
kat vaak iets duidelijk maken aan de
mens. Dit kan van alles zijn. Het kan
uiteenlopen van ‘ik vind de nieuwe kat
van de buren niet leuk’ tot trauma’s
die de kat heeft opgelopen tijdens zijn
leven en daarmee in de knoop zit.

Mijn ervaring met
echografie
Mijn eerste contact met echografie
begon zo’n 13 jaar geleden. Ik
werkte net in het Dierenziekenhuis
Rotterdam en mijn toenmalige
werkgever vroeg mij wat ik graag
zou willen gaan leren. Aangezien
interne geneeskunde (alles wat
met organen te maken heeft en het
stellen van een juiste diagnose) mij
bijzonder boeide leek het mij leuk
om echografie te gaan leren. Ik heb
toen een cursus van een maand
gevolgd waarbij ik alle beginselen
heb geleerd van de echografie bij
gezelschapsdieren. Later heb ik
dit aangevuld met zeer veel extra
cursussen.
Tot zover mijn echografische CV.
Laten we het nu gaan hebben
over leukere dingen, namelijk de
echografie zelf!

In huis plassen

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.

In veel gevallen komt het er op neer
dat het achterhalen van de reden
van dit gedrag tot een oplossing
kan leiden. Dat is niet altijd even
makkelijk maar wel mogelijk. Soms is
een simpele aanpassing in het huis
al voldoende om het probleem op
te lossen, soms is er iets meer voor
nodig, denk hierbij aan het afrasteren
van de tuin omdat de buurkat uw
kat terroriseert wanneer u er niet
bent. In weer andere gevallen ligt
het probleem dieper, zoals de eerder
genoemde trauma’s bij de kat zelf.
In deze situaties is de oorzaak van
het trauma in principe niet ter zake
doende. De oorzaak is dan naar alle
waarschijnlijkheid allang niet meer
in het leven van de kat. Het trauma
ligt opgeslagen in het lichaam en de
kat ondervindt hier nog steeds hinder
van. Hierbij is behandeling van de kat
zelf de oplossing.
Als kattenadviseuse ben ik al heel
wat keren in contact gekomen met
radeloze mensen die niet meer weten

wat ze moeten doen. Door in gesprek
te gaan met deze mensen en de kat
thuis, dus in zijn eigen omgeving, te
observeren is de reden waarom de kat
in huis plast vaak te vinden. Op mijn
website kunt u vinden welke wijze van
behandeling ik toepas.

Een paar voorbeelden
Een mevrouw belde op en vertelde
dat haar poes heel af en toe in huis
plaste. Ze hield de kattenbak goed
schoon, had de deksel er al vanaf
gehaald en zelfs een tweede bak
neergezet. Niets hielp. Ik ben bij deze
mevrouw langs geweest en zag dat
de kattenbakken op de gang onder
de trap stonden. Op zich een prima
rustig plekje. Na een gesprek met
mevrouw bleek dat haar kinderen
graag in de gang met autootjes
speelde. Voor de kat geen uitnodiging
om eens even rustig op de bak te
gaan. Wanneer de kinderen op de
gang aan het spelen waren en de
kat de plas toch echt niet meer kon
ophouden zag ze geen andere uitweg
dan ergens anders haar plas te doen.
De kattenbakken staan inmiddels op
een andere plek, probleem opgelost!
Ik werd benaderd door een mevrouw
met een extreem bange poes die
daarbij veelvuldig in huis plaste. Na
een gesprek met mevrouw bleek dat
dit arme diertje in de eerste acht
weken van haar leven, dus nog bij de
moederpoes een aantal keer belaagd
was door de hond des huizes. Een
trauma dus. Gevolg, de poes was erg
onzeker, voelde zich niet veilig en was
in een continue staat van alertheid.
Tijdens de eerste paar behandelingen
heb ik de poes niet eens gezien, ze
zat ver weggedoken onder bed. Na
de derde behandeling kwam de poes
onder het bed vandaan, ging voor
me zitten en liet de behandelingen
zichtbaar genietend toe. Deze poes
is inmiddels een stuk zelfverzekerder,
plast niet meer in huis en is onder het
bed vandaan.
Bedenk dus wanneer uw kat in huis
plast dat hij daar waarschijnlijk een
reden voor heeft en roep hulp in
wanneer u er zelf niet uitkomt voor u
besluit de kat weg te doen. Uiteindelijk wordt u én uw kat daar niet
gelukkiger van.
Angelica
www.holonbalansvoormensendier.nl

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.
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