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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden

Begin 2014 was rustig wat katten
betreft en in het begin van het
voorjaar was het ook rustig wat
kittens betreft. Wel veel mensen
die een kitten wilden hebben. Maar
opeens in juni kwamen de moeders
en kittens binnen rollen. En zijn we
snel gaan zoeken naar extra pleegopvang adressen. We hebben er tot
nu toe 3 gevonden. Een ervan kon al
na 2 dagen voor moeder Sora en haar
4 kittens van 5 weken zorgen.
Nina had haar 2de pleegopvang
moeder met kittens. Had ze vorig
jaar een moederpoes die ziek werd en
daarna de kittens die ziek werden, dit
keer ging alles helemaal super goed.
En zijn alle 6 sociale kittens heel erg
goed terecht gekomen. Ook hebben
we moeder Fokje met haar zoontje
samen kunnen plaatsen. Op dit
moment, net voor de schoolvakantie,
hebben we ongeveer 15 kittens die
een thuis zoeken en jammer genoeg
komen er nu geen mensen voor
kittens. Gelukkig zitten ze allemaal
lekker in de pleegopvang, dus in een
huiselijke situatie, zodat ze goed
sociaal kunnen opgroeien.

Cameraman Heinz van de Franse tv op de boot

We hebben een moeder met al
grote kittens, die we een week na de
vaccinatie al konden plaatsen, dus die
zijn op de boot gebleven. Ook omdat
ik dacht: daar vinden we snel leuke
mensen voor, het is nl. een hele lieve,
sociale en makkelijke moederpoes.
Maar dat bleek anders, er kwamen
met het mooie weer en misschien de
naderende schoolvakantie bijna geen
mensen die voor een kat kwamen
kijken. Het is heel frustrerend en
verdrietig als je zo`n moederpoes met
kittens dan niet goed geplaatst krijgt.
Ik weet zeker dat het gaat lukken
maar het gaat me niet snel genoeg.

Kittens van Waja

We zitten midden in de opname
van de Franse televisie. Heinz, de
cameraman, komt begin juli voor de
tweede dag naar De Poezenboot om
te filmen. Dit keer wil hij de dierenarts
filmen die op de boot komt, een gezin
waar we 2 broertjes geplaatst hebben
en nog wat opnames op de boot zelf.
NBC, uit het Midden Oosten, heeft
Dini geïnterviewd en de poezen op de
boot gefilmd.

Ook heeft onze vrijwilliger Sietske
meegedaan aan een interview voor de
serie: de Hero’s serie voor Dsection
Magazine. Hierin wordt aandacht
besteed aan mensen die goed werk
doen. Een wereldwijd blad dan ook
op Internet verschijnt. Wij gaan het
binnenkort op onze site plaatsen
maar als u ons op Twitter of Faceboek
volgt zal het ook daar te vinden zijn.

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

We zijn benaderd door Niels en
Daniel, de initiators van whydonate.
Vorig jaar zomer hebben zij het
businessplan over de introductie van
een donatie app voor de mobiele
generatie opgesteld. Wegens de
enthousiaste reacties hebben zij
besloten om het product, whydonate,
te laten bouwen. En hebben ze
gevraagd of wij ook een vermelding
willen.
Er zijn ook prachtige individuele
initiatieven geweest oa: bijvoorbeeld
door Femke, zij heeft fudge gemaakt
en verkocht voor de Poezenboot, Inge
heeft haar 12,5 jaar jubileumgeld aan
de Poezenboot geschonken, Imker
Theo heeft een bijenzwerm naar ons
genoemd, er is weer een zak vol niet
gebruikte postzegels bezorgd, zelf
hebben we op Koningsdag ‘gestaan’

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot tabloid?

Bruno

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.

Door omstandigheden ligt de
zomerkrant wat later op uw mat dan
normaal. De oorzaak ligt grotendeels
bij mij maar gelukkig is onze krant
niet aan bederf onderhevig, dus kunt
u de Poezenboot krant ook nog na uw
vakantie lezen.
Om dezelfde reden starten we ook
later met de sterilisatie-actie maar
in ieder geval doen we dat dit jaar. Ik
had u heel graag nu al willen vertellen
wanneer we dat precies gaan doen
maar die planning is er nog niet.
Mocht u wel al vragen hebben of
interesse hebben in de sterilisatieactie bel ons dan gerust. Mevrouw
van Weelde (de oprichtster) vond
het steriliseren/castreren van katten
eigenlijk wel het allerbelangrijkste
van al haar werkzaamheden voor de
katten. Alleen katten redden vond ze
niet genoeg.

zomer 2014

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.

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

maanden is. We zoeken voor haar
een heel speciaal thuis. We hebben
een mooi artikel over kittens van de
dierenarts, in het artikel over gedrag
wordt gesproken over buiten de bak
plassen, er wordt verteld over het
boekje van Pommy, de Boskat uit
Zuid-Frankrijk en nog veel meer.

Fotoshoot met Sietske

en waren we op de IJhallen in
Noord te vinden.
In deze krant vragen we extra
aandacht voor Faxa, die als kitten
bij ons kwam en inmiddels 10

Vergeet u niet dat de Poezenboot
alleen kan blijven bestaan dankzij
uw hulp. We krijgen geen subsidie, u
bent ons drijfvermogen. En mocht u
iemand horen die problemen heeft
met zijn/haar of gevonden kat, wijs ze
op De Poezenboot. Waar we kunnen
zullen we alle katten helpen.
Met 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 u 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 :
IBAN: NL82 INGB 000 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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Stagiair in beeld: Vijay

Vijay & Walek

Regelmatig zijn er op de Poezenboot
stagelopers te vinden: nieuwsgierige
scholieren of studenten van een
opleiding dierenverzorging. Soms
komen ze voor een dag, soms voor
een week of heel soms voor een
langere periode, zoals Vijay. De
afgelopen 6 maanden stond Vijay
ons op donderdag en vrijdag bij in
de dagelijkse werkzaamheden op de
boot. Of hij het jammer vindt dat het
voorbij is? Dat zeker, maar het is ook
weer tijd om verder te gaan…
Vijay (17) is eerstejaars in de
opleiding Dier en Zorg (mbo 2). De
eerste twee jaar van deze opleiding
loopt hij steeds elk half jaar ergens
stage. Niet altijd in een opvang
of met katten. Vijay’s vorige stage

volbracht hij in een dierenwinkel. Dit
was erg afwisselend en hij maakte
lange dagen. Hij was dus al goed
voorbereid voor hij op de Poezenboot
kwam. ‘Dierenverzorging is schoonmaken‘, stelt hij. Dat
is waar. Hij had de
stage snel gevonden:
na wat onderzoek
naar asielen in
Amsterdam, heeft hij
gewoon zijn gezicht
laten zien op de boot.
Al snel was hij helemaal gewend: niks
twee weken meelopen, na 2 dagen
draaide hij gewoon mee. Vijay heeft
dan ook zin om alles te leren. Na al
die maanden is hij een doorgewinterde Poezenboot-poetser.
Wat dat betreft is hij nu wel toe aan

een nieuwe uitdaging. Als hij nog wat
langer was gebleven, had hij graag nog
meer geleerd over een consult bij de
dierenarts of een huisbezoek.
De vrijwilligers op de Poezenboot
zijn dol op hem: hij is lief en rustig
met de katten, pakt snel dingen op,
is makkelijk in de omgang en neemt
initiatief. Vijay vertelt dat hij minder
verlegen is geworden door het contact
met de toeristen. Als ’s middags de
boot open is, staat hij ze te woord,
vertelt over de geschiedenis van de
boot en spijkert zo zelfs zijn Engels
nog een beetje bij. Ook bij de katten
viel hij snel in de smaak. Dat Vijay gek
is op dieren, werd al gauw duidelijk.
Dit was hij al als kleine jongen, vertelt
hij. Hij ging niet weg uit de kinderboerderij voordat elke geit een kusje had
gekregen. Een baan als dierenverzorger
lijkt hem dus wel wat. Studenten van
zijn opleiding belanden vaak op een
boerderij of in een
trimsalon of asiel. Maar
ook deze banen liggen
momenteel niet voor
het oprapen, dus houdt
Vijay de horeca achter
de hand. Maar eerst de
volgende stage: in een
vogelopvang! Laat het de katten niet
horen…
We wensen Vijay veel succes met
het vervolg van zijn opleiding en zijn
nieuwe stageplek veel plezier met hem!

‘Dierenverzorging
is
schoonmaken’

Het heeft wel even geduurd voor
ik het goede gevoel kreeg bij onze
nieuwe site. 3 keer is scheepsrecht

en dat was ook bij de ontwerpen
van de nieuw te maken site. Het 3e
ontwerp was raak, niet te chique en
niet te simpel, gezellig maar ook
informatief. Het is ook altijd wennen
als je jaren lang een site hebt en die
wordt opeens helemaal omgegooid
wat ontwerp betreft.
Nu wordt er gewerkt aan de
technische ‘achterkant’ van onze
nieuwe site. En dat schijnt veel meer
werk te zijn dan de ‘voorkant’ die wij
als kijkers te zien krijgen. We krijgen
zelfs een heuse webshop om het

Zwelgje & Elsevier
Soms hebben poezen ook veel geluk of
noem het toeval;)
Op de boot waren poes Zwelgje en
kater Elzevier helaas retour gebracht.
Jammer genoeg gingen hun huisgenoten emigreren en konden de poezen
niet mee. We hadden er best een beetje
een hard hoofd in dat we snel een
nieuw geschikt thuis zouden vinden.

De eerste keer hadden ze echt een
paar maanden op de boot vertoefd.
Ze zijn namelijk al wat ouder én met
zijn tweeën en daarbij moet Zwelgje
iedere dag een pilletje omdat haar
schildklier niet goed werkte.
Op de bewuste vrijdagmiddag stond
ik op het punt om naar huis te gaan,
toen er een jonge vrouw met haar

We zijn enorm
Doosje lekkers
Ook dank aan Melanie die weer
wat lekkers voor de katten heeft
opgestuurd. Een doosje vol luxe
lekkernijen. Het meeste daarvan
is naar de moederpoezen en hun
kittens gegaan, smulfestijn.

Van Inge kregen we een kaart met
deze tekst:
Hallo alle lieve mensen en poezen
van de Poezenboot.
Ik, als Tommy, heb de grote eer om
jullie een cheque van duizend euro
te mogen aanbieden in het kader
van het 12,5 jarig jubileum van mijn
mensenmoeder bij Agis/Achmea.
Als geen poes weet ik beter hoe hard
jullie nodig zijn!
Dank jullie wel!
Tommy, mijn broer Arie en Inge
Op de boot vielen de katten uit hun
mandjes van
verbazing!

Yucca
Van de kleding winkel
Yucca in Amsterdam
kregen we weer een
volle donatie bus. Yucca
is een van onze trouwste
Poezenboot-vrienden.
Vrienden op blij van te
worden.

Simone

Binnenkort nieuwe site, nieuw logo
Ook een site kan, in deze snelle tijd,
verouderen en zo ook onze site dus.
Tijdens een gesprek met de
webbouwers werd ik daar opgewezen.
De techniek op digitaal gebied
gaat zo snel. En ook al had ik mijn
bedenkingen toen we vele jaren terug,
20-9-2003, onze eerste eigen website
kregen maar inmiddels ben ik er
enorm blij mee. Wat een mensen kun
je daarmee bereiken.

Uiteraard zijn we alle mensen die
ons financieel steunen, kattenvoer
(het liefst nat voer) of speeltjes
brengen en opsturen enorm
dankbaar. Ook alle mensen die
leuke en originele initiatieven
uitvoeren zijn we erg dankbaar.
Dat zijn fijne dingen om mee te
maken zoals bijvoorbeeld:

bestellen van de paar producten die
we hebben te vereenvoudigen. En ook
het financieel adopteren eenvoudiger
te maken.
Wanneer de site klaar is is niet
helemaal duidelijk maar het wordt
binnenkort, sowieso dit jaar.
En daar ziet u ook het nieuwe logo.
Eigenlijk verandert er weinig aan,
kan ik u verklappen. De naam is in
het logo verwerkt ipv dat het eronder
staat.
Judith

moeder binnen kwam. Ik hoorde de
jonge vrouw tegen onze stagiaire
zeggen dat ze op zoek was naar een
kat en collega Sandra gaf me een
seintje. Met de jas al aan, liep ik toch
nog even naar binnen. De vrouw
was op zoek naar een wat oudere kat
omdat ze overdag op haar werk was
en op mijn vraag of ze er misschien
ook twee wilde, gaf ze als antwoord
dat dat voor de katten misschien ook
wel gezelliger was.Top!
Dus nam ik ze mee naar de quarantaine waar Zwelgje en Elzevier op dat
moment nog zaten. Het was liefde op
het eerste gezicht en het dagelijkse
pilletje voor Zwelgje was ook geen
probleem. De volgende dag zijn ze al
verhuisd naar hun nieuwe thuis waar
ze het tot op heden nog heerlijk naar
hun zin hebben met elkaar.
Toeval? Of ‘match made in heaven’....
In ieder geval Geluk met een
hoofdletter!

Nagelwerk
Met medewerkers van de
afdeling nagelverzorging van het
Verpleeghuis Slotervaart heeft
Henna Gill weer voor een volle
donatie bus gezorgd! Het totaalbedrag was E 210,29, super

uitreiking Bubbelactie

Bubbelactie
De Bubbelactie Lionsclub
Amsterdam `t IJ heeft de actie
begin dit jaar afgerond, u las
hierover in onze winterkrant 2013.
En het resultaat is geweldig,
nl. E 800,- . Super Lionclub.
Postzegels
Opnieuw kregen we van iemand,
die een poes van ons heeft, weer
een hele zak met ongestempelde
postzegels die we afgeweekt
hebben en konden gebruiken. Dit
was voor een totaalbedrag van
E 260 euro. En dat dat van pas
komt begrijpt u, met alle porto op
post die we moeten betalen.

Tommy (Brunah op de boot)

Zo`n lekker idee
Ik verkoop dus zelfgemaakte
Rocky Road Fudge aan vrienden,
familie en kennissen waarvan ik
de opbrengst aan jullie wil geven.
Vorig jaar heb ik een soortgelijke
actie gedaan voor het dierenasiel in
Utrecht, dit jaar wilde ik dat graag
voor De Poezenboot doen.
Groetjes,
Femke
Note: de opbrengst van de Fudge
was enorm nl E 209,50 en de Fudge
zalig ;), we hebben zelf ook mogen
proeven.
De Poezenboot

De Fudge van Femke Aardeman

Dobey
Van dierenwinkel Dobey kregen
we namens hun klanten allemaal
speeltjes en voer. Dobey heeft een
bak in de winkel neergezet waar
mensen spullen in kunnen doen voor
de poezen op de boot. Heel aardig
initiatief. Dobey en klanten, onze
dank.

vrijwilligster Sietske
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Poeske blijft Poeske

Duss met keukenrol

Op 2e pinksterdag besloten Aad en
ik de Poezenboot te bellen, omdat
we op de website ‘Poeske’ hadden
gezien. Zij leek wel bij ons te passen,
voor het eerst op zoek naar een
huisdier. De volgende dag, zei Judith,
waren wij al welkom en werden zeer
gastvrij ontvangen door Jolanda. We
waren voorbereid dat Poeske wat
verlegen en schuchter zou zijn, dus
was het erg positief dat zij toch direct
kopjes gaf en zelfs begon te spinnen
toen wij kontakt zochten. Zij bleek
inderdaad beeldschoon en kwam
ook als ‘8 jaar jong’ over. Een leuke
verrassing was dat we onverwacht

gefilmd en geïnterviewd werden door
een Franse cameraman van ‘France
3’. Hij was met een documentaire
over de Poezenboot bezig, al zo lang
een begrip in ons Amsterdam.
We zijn direct gevallen voor ‘de
schuchtere schootpoes’ met de
naam Poeske, een naam die precies
bij haar past. Twee dagen later
haalden we haar op en brachten
haar naar het souterrain van ons
intieme huis met veel open ruimtes
en trapjes, 4 verdiepingen hoog. Ze
zocht direct naar veilige hoekjes waar
ze ‘de kat uit de boom’ kon kijken.

Duss
Beste Poezenbootmensen,
Een berichtje van mij, van Duss dus.
Bedankt voor de opvang, en de goede
overdracht!
Inmiddels ben ik goed gewend en ren
ik lekker rond.
In het begin begreep ik echt niet
waarom iedereen ‘nee’ riep als ik eens
gezellig mijn tandjes in mijn baasjes
hun handen zette. Ja zeg ik ben geen
softie hoor. En dat mocht toch altijd?
Ik wil wel de opperpoes zijn. Helaas
willen de baasjes dat weer niet, snap
ik niet zo, ik ben toch de mooiste en
sterkste??
En de eettafel mag ik ook al niet
op maar een bureau weer wel en
een ander bureau weer niet... maar
nu heb ik het door. Toevallig is de
doorgang naar de vensterbank, heel
toevallig dus, via de eettafel. Weer dat
‘nee’ .
Ze willen me ook de hele dag optillen,
vooral die ene, ik laat het maar
gebeuren maar echt op schoot wil ik
alleen als het heel rustig is, en dan
lekker al spinnend in slaap vallen.

Het balkon is in ieder geval ook groot
genoeg. Hopelijk komen er weer
meesjes bij de buren.... toen ik even
ontsnapte was het buiten ook wel
best eng. Nou ja binnen is het warm.
Verder ben ik van die lekkere brokjes
wel wat dikker geworden, ik was wel
wat knokig ook. Maar ik ben nu wel in
topconditie.
Leukste spel: muisje-rennen en dus
keukenrol verscheuren
Lekkerste plekje: in de zachte stoel
en op baas z’n bed (het lukt me wel
binnen te glippen hoor in de slaapkamer)
Liefste baasje: al m’n baasjes.
Liefste wens denk ik: een tuintje met
muizen en vogeltjes. Maar ach daar
dromen de baasjes ook al zo lang
van, van dat tuintje dan....

De brokjes die ik krijg zijn heerlijk
trouwens, ik woon dan ook boven een
dierenwinkel, makkelijk voor de baas.
Ik dacht dat ik een balkonpoes was
maar ik zou eigenlijk wel liever naar
buiten, ik ben nog een jonkie toch,
maar ja, die auto’s he.

Duss
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Jürgen
Poeske

Flow net binnen
op de boot

Poeske

ik ben best tevreden zo.
Groetjes van dussie-met-z’n-neusertussie oftewel Nelson!

Floris

Flow na plaatsing

Als ik ze soms bang was dat de
stoeipartij te wild werd en ik ze uit
elkaar haalde, dan sprong kleine Flow
als eerste weer bovenop Charlie.
Vanaf dat moment zijn het de dikste
maatjes geworden en zijn het twee
belhamels samen.

Floris op de boot met Koeienkat

Om het goed te maken dat ik graag
keukenrollen verscheur lig ik
‘s morgens voor de slaapkamerdeur
te wachten en te knorren. Ik help ze
ook door bv typewerk te controleren,
even over het toetsenbord en het
scherm is weer veel mooier. En m’n
neusje overal in natuurlijk, anders
mis je wat.
De krabpaal is leuk maar moet nog
wat beter vastgezet worden, ik hoorde
ze praten over een plank bovenin of
zo, lijkt me top.

Daar kon ze wennen aan het gekraak
van ons lopen op de trappen en de
geluiden van de straat.
Na nog eens 2 dagen, op zaterdagvond tegen 7 uur, kwam de
doorbraak. Nog steeds in het
souterrain liet ze zich op de vloer
stevig door ons knuffelen en wij
kregen allerlei ‘kopjes en neusjes’
terug. Sindsdien heeft ze geleidelijk de verovering van ons huis
ingezet. Wij lokten haar telkens
een verdieping hoger met voedsel,
kattengras en zithoekjes en ze bleek
vooral ’s nachts op ontdekkingstocht
te gaan als wij lekker lagen te slapen.
Na tien dagen, rond middernacht
met de start van Aad’s verjaardag,
kwam ze ineens de woonkamer op 2
hoog inlopen en hoewel wat zenuwachtig nam ze gelijk de trappenhal tot
4 hoog mee. Die nacht bleek ze ook
een slaapplekje op 4 hoog gevonden
te hebben en is het souterrain als
veilige haven minder nodig.

Ank en Floris

Even een update van Floris.
Hij doet het nog steeds fantastisch.
Sinds een week kan hij naar buiten,
het terras is omrasterd. De eerste
keer genoot hij nog het meest van
het onbelemmerd zicht op de hemel.
Nu is hij daar aan gewend en hij
geniet zichtbaar van de vogels, de
geluiden (vliegtuigen, wegwerkzaamheden, spelende buurkinderen,
zingende vogels). Hij heeft zijn eigen
tuinstoeltje en vindt het altijd gezellig
als ik er bij kom. Hij kan dan langdurig
zitten kletsen en hij krijgt vanzelfsprekend antwoord. Als hij op mijn
stoel ligt en ik spreek hem daar op
aan staat hij zonder mankeren op en
verkast naar zijn eigen stoel.
Hij begrijpt me perfect en ik hem
eigenlijk ook.
Kort en goed, Floris is een grote schat
en een echte vriend.

Als ik te lang beneden blijf roept hij
me dringend naar boven, dan moet
ik naast hem blijven zitten voor een
laatste hapje Techni-cal, daarna nog
een poosje op de vensterbank voor
een laatste blik op de buurt, en dan
nestelt hij zich op mijn voeteneind
waar hij bewegingloos de nacht
doorbrengt.
‘s Morgens wil hij wel graag aan de
vroege kant de dag beginnen. Dan
komt het moment dat hij allerlei
woeste spelletjes speelt met een oud
kleed waar hij een tunnel van maakt,
met propjes gooit, te keer gaat op zijn
bak en een stevige hap verwacht.
Maar zodra ik in de badkamer verdwijn
ligt hij als een waakhond languit voor
de deur. Wachtend op een nieuwe dag
die begint op het terras.
Tot zover dit verslag.
Hartelijke groet van Ank en Floris.
Note: Floris was een van onze katten
met een gebruiksaanwijzing maar die
gebruiksaanwijzing had veel te maken
met de andere katten waar hij op den
duur steeds geïrriteerder van raakte.
Hij liep los en had zijn eigen waarschuwingsbordje: Pas op, ik krab. We zijn dus
extra blij dat Ank het toch met Floris
wilde proberen, of proberen mocht ik
niet zeggen want ze zei: Floris komt niet
meer terug ook niet als hij eens krabt!

Flow
Ik kwam bij de Poezenboot terecht
omdat ik sinds een paar weken een
jong katje had, Charlie, en leek het
erg leuk om er nog een jong katje
bij te nemen zodat ze met elkaar
konden spelen. Vrij kort nadat ik bij
de Poezenboot was geweest werd
ik gebeld dat ze een jong katertje
hadden binnengekregen Flow. Dat
was meteen raak, Flow was een
ragebolletje, klein en mager door
ondervoeding bij zijn vorige huis,
en zijn lange haar piekerig door alle
uitgeknipte klitten. Maar hij was
vooral onweerstaanbaar schattig en
had een lief karakter.
Om rustig aan elkaar te wennen
verbleef Flow de eerste week in de
slaapkamer en liet ik ze af en toe bij
elkaar. Charlie was meteen verliefd op
Flow en stond elke dag bij de slaapkamer deur te miauwen. Ik was in het
begin wat bang dat Charlie wat te veel
was voor Flow omdat hij, ondanks
maar twee weken leeftijdsverschil,
twee keer zo groot was en onstuimig
in zijn enthousiasme kon zijn: Met
spelen sprong hij soms van grote
hoogte op Flow of hij ging boven op
Flow zitten om hem een volledige
wasbeurt te geven. Maar Flow beet
goed van zich af als het hem niet
beviel.

Flow & Charlie

Met veel plezier jagen ze achter elkaar
aan door het huis, zo ook dwars door
mijn papieren Ikea lamp, en geven
ze elkaar vaak een wasbeurt. En ze
spannen altijd samen als er om eten
gebedeld kan worden.
Flow is inmiddels uitgegroeid tot
een prachtige kater die nu bijna net
zo groot is als Charlie en groeit nog
steeds. Het is een groot plezier om
met hem te wonen, hij is erg lief en
tevreden, spint al als je naar hem
kijk, is bloedfanatiek met achterna
jagen van speeltjes en vindt het
heerlijk om op zijn buik geaaid te
worden. Kortom het had niet beter
kunnen uitpakken, Charlie en ik zijn
dol op Flow. Heel veel dank aan de
Poezenboot voor het werk dat ze
doen!
Judy
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Kittens zoeken liefdevol thuis
In bepaalde tijden van het jaar is het
geen probleem om kittens goed te
plaatsen, bijvoorbeeld in de winter.
Maar laten er nu amper kittens zijn in
de winter. Begin voorjaar is de vraag
naar kittens ook vrij groot maar dan
worden de meeste kittens geboren of
liggen nog bij de moeder.
Gezegd moet worden dat de kittens dit
jaar inderdaad een beetje laat zijn. Nu
in juni krijgen we moeders en kittens
binnen. 2de helft van juni 5 moeders
met kittens in verschillende leeftijden.
Van net geboren tot 10 weken.

De meeste daarvan kunnen dus in
juli geplaatst worden, aangezien we
de kittens die een moeder hebben
niet eerder plaatsen dan dat ze
10-12 weken zijn. Dit hangt oa af van
de moeder en de opvang waar ze
verblijven. Te jong van de moeder
weghalen, als de omstandigheden
goed zijn, is zeer negatief voor het
kitten.
We zitten nu in eind juni en merken
al dat we de kittens die nu geplaatst
kunnen worden erg moeilijk een
geschikt thuis kunnen geven.

Bones & Pietertje

Bones & (Erwtje) Pietertje
Lieve hoeders van de Poezenboot,
Toen ik bij jullie op de boot kwam was
ik nog kapot van het verlies van mijn
vorige poezie; de laatst overgebleven
broer van 2 wilde katten, als kittens
van hooguit 3 weken gevonden op
Corsica, moeder platgereden op de
camping en vader een wilde boskat.
Uiteindelijk heb ik ze meegesmokkeld
naar NL (dat kon toen nog!) waar
ze respectievelijk 15 en 16 oud zijn
geworden. Mijn eerste katten; wat
een verrijking van m’n bestaan! Ook
toen vriend J een paar jaar later in
beeld kwam: die zei helemáál niet van
katten te houden. En werd vervolgens
in rap tempo een liefdevolle en toegewijde poezenvader :) Wat hielden we
van deze mannen! En ééntje was er
pas 2 maanden niet meer..
Ondanks een raar schuldgevoel
jegens Bono&Kruimel bleek het
bezoek aan de poezenboot een schot
in de roos. Ik had al een paar weken
berichtjes gezien over Bones en
Erwtje. Moederpoes Bones was nog
maar 1 en Erwtje, een rood katertje,
één van haar kittens. De prachtige
schildpadtekening en knalgroene
ogen van Bones en het eigenwijze,
stoere koppie van Erwtje hadden
eigenlijk direct m’n hart veroverd.
Twee dagen voor m’n verjaardag
besloot ik dus toch om te gaan kijken;
nog zonder m’n partner en alleen ter
orientatie, maar dat pakte anders uit:
ik kwam, zag en was verliefd! Dus:
snel mijn vriend gebeld, geld gepind,
de auto gehaald en met z’n 2en terug
naar de Singel!

De reden dat dit paar niet eerder
was opgehaald lag ‘m in het feit dat
Bones extreem angstig was. En dat
bleek ook meteen: ze zat op de boot
achterin de kooi te blazen en toen we
haar uiteindelijk voorzichtig naar de
draagmand tilde plaste ze uit pure
angst over ons heen. Ach wat had ik
met ‘r te doen! Maar ik wist ook: het
gaat helemaal goedkomen met jou!
Een gedetailleerde beschrijving van
alle ‘first steps’ voert echt te ver, maar
het is zéker goed gekomen:

Pietertje

Daarom
laten we
u vast
een aantal
kittens zien
waar we een
toppie geschikt liefdevol thuis voor
zoeken, zo ook voor de moeders die
we normaal gesproken met een van
de kittens samen plaatsen. Er zijn
een aantal kittens nu nog wat angstig
omdat ze minder contact hebben
gehad met mensen toen ze erg klein
waren. We hopen dat dat nog bijtrekt

Na ongeveer een week liet ze zich
af en toe zien en gedurende de
daarop volgende weken, maanden
en jaren ging het steeds een beetje
beter. Ze is nog steeds op haar
hoede en zal dat denk ik altijd
blijven. Het veiligst vindt ze het
als wij samen thuis zijn maar
vooral rustig op de bank zitten
of in bed liggen. Dan klimt ze
lekker op schoot/op het bed - al
ontspant ze zich nog steeds maar
voor 80 à 90%. Ook kan ik haar,
na voorzichtig en veel oefenen,
oppakken. Niet vasthouden, maar
wel verplaatsen. En het is (meer
dan!) genoeg: het is goed zoals het
is, ze hoeft nooit iets te doen waar
ze geen zin in heeft. Wij hebben
van meet af aan tegen elkaar
gezegd: al wordt ze nooit minder
schuw, dan heeft ze in ieder een
veilig thuis. Maar eerlijk is eerlijk:
we zijn ontzettend blij dat ze zo’n
eind gekomen is! Vooral voor haar
natuurlijk.
Je zou bijna denken dat we een
stuk minder gek zijn op Erwtje
(heet nu Pietertje) maar niets is
natuurlijk minder waar; hij heeft
gewoon een veel kortere en meer
gebruikelijke handleiding! Een
lieve, knappe dondersteen die
houdt van 1) z’n
Bones
moeder pesten,
2) ons pesten, 3)
heeel hard mauwen
op het balkon, 4)
achter het laserlichtje aanrennen! 5)
enorm knuffelen, 6)
stoer doen! en 7) is
eigenlijk misschien
we nummer 1:
slapen!
Kortom: wij zijn ontzettend
gelukkig met onze poezenkinderen.
En dat mede-mogelijk-gemaaktdoor-en-dankzij: jullie! Dank voor
al het harde en liefdevolle werk,
ik hoop dat dit iets té uitgebreide
bericht jullie een beetje op kan
vrolijken! Als bijlage nog een paar
foto’s van Bones en Erwtje; de
eerste is de foto die jullie destijds
plaatsten. En oh ja: ze heet nog wel
Bones, maar er is geen botje meer
te zien of te voelen hoor!
Hartelijke groeten,
Madelijn

maar het kan zijn
dat dit katten blijven die
bijvoorbeeld minder geschikt zijn
voor gezinnen
met kinderen. Dus val niet alleen op
het uiterlijk maar ook op het karakter
van het kitten. Voor ons is het
belangrijkste of het kitten bij u past.

dag
en o
ud

Dus kijk om u heen of
er cat-minded mensen
in uw omgeving zijn die
een kitten zoeken en wijs
ze dan op de kittens van
de Poezenboot. Beste is om
ons te bellen want de kittens
zitten in de pleegopvang en
niet op de boot zelf.
Judith

(Karl & Hugo)
Attila & Dzjengis
Even een update over hoe het de
kleine katjes het bij ons thuis vergaat.
Ze zijn inmiddels omgedoopt tot
Attila en Dzjengis (Karl en Hugo op
de Poezenboot) en lijken al helemaal
gewend. De eerste dag was nog
spannend. Bij thuiskomst zijn ze het
reismandje niet uit geweest en leek
dat dagen te zullen duren, we lieten
ze even met rust. Niets bleek minder
waar en toen wij ‘s avonds terug
kwamen renden ze met zijn twee de
keuken door. We hebben er rustig bij
gezeten en ze kwamen zelfs al even
snuffelen. Vooral Dzjengis (de tabby)
is een echte knuffelaar. Hij komt
graag op schoot zitten terwijl Attila
(de rooie dus) liever tegen je aan ligt
(of gewoon niet stil zit).
De tweede dag hebben we de deur
van de woonkamer beneden open
gezet en al snel kwamen ze kijken.
De woonkamer bleek echter niet
groot genoeg en na een paar uur
maakte Attila zelf de tocht naar boven
via de trap. Naar beneden bleef nog
even lastig, dat durfde hij nog niet
zelf. De dag erna ging het wel en nu
hupsen ze beide de trap op en af.

Het gaat goed met de katjes en
wij vinden het ook heel erg leuk!
We lachen ons rot als ze persé
uit hetzelfde drink bankje willen
drinken (er staan er genoeg) en
Attila Dzjengis met zijn kopje in
het water duwt. Gelukkig gaat
het stoeien gelijk op. Dan zit
Dzjengis Attila weer op zijn kop,
daarna andersom. Al dat spelen
is natuurlijk ook heel vermoeiend,
zodra we op de bank zitten komen
ze erbij en vallen ze samen in
slaap, het stoeien van daarvoor
zijn ze dan alweer ruimschoots
vergeten.
Ik had vroeger één kat maar nu
ik er twee heb merk ik echt hoe
goed het is! Ik kan het iedereen
aanraden.
Groetjes!
Katja

De eerste paar dagen hebben we ze ‘s
nachts nog terug in de keuken gezet.
Daar stonden meerdere dozen met
zachte dekentjes en ook eten, water
en de kattenbak zijn er te vinden.
Inmiddels staan alle deuren open en
mogen ze het hele huis door. Ook is
de tweede kattenbak verhuisd van de
keuken naar de woonkamer boven, al
lijken ze daar nog niet echt veel mee
te doen.

Atilla

Dzjengis & Atilla
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Gedoe met IBAN nummers
Van de administratie:
Heel vervelend was het begin 2014.
Er bleken problemen te zijn met de
machtigingen die gegeven waren
voor het automatisch doneren.
Voordat we daarvan op de hoogte
werden gebracht bleek het al bij
verschillende donateurs te zijn
gebeurd. De ene keer werd er niet
afgeboekt en de andere keer 2x.
Er klopte niet veel van. Eerst is de
boekhouder gaan kijken of we het
zelf konden oplossen maar het
probleem lag niet bij ons maar bij
de bank. Toen dit duidelijk werd
is er meteen contact met de bank
gezocht.

Het opstarten van het gebruik van
de nieuwe IBAN nummers bleek
bij sommige banken problemen
te geven. Andere banken hadden
weer geen problemen. Inmiddels
is het probleem opgelost maar zijn
we wel een handjevol donateurs
kwijtgeraakt, iets wat we uiteraard
betreuren. Zij hadden genoeg van
het gedoe.
Aan alle donateurs: we vinden het
heel vervelend dat dit gebeurd is,
gelukkig is het inmiddels opgelost.
Mocht er in de toekomst toch een
probleem zijn met de afschrijving van
uw donatie neem dan contact met
ons op. We lossen het samen op.

Faxa ons heel bijzondere poesje
zoekt super geschikt thuis
Faxa kwam samen met haar moeder
en nestgenootjes bij ons. En zit nog
steeds in de pleegopvang.
Haar moeder kwam een beetje
niezend binnen en voelde zich al snel
beroerd. Gelukkig door de goede
zorg van de pleegopvang was ze snel
weer boven Jan maar de kittens (die
minder weerstand hadden) werden
ook ziek. Maar gelukkig, ook zij
knapten snel weer op. Er was echter
1 kitten, de kleinste, die niet zo snel
opknapte. Zelfs nadat haar moeder
en nestgenootjes geplaatst waren en
zij inmiddels 3 maanden was bleef
ze last van haar oogjes houden. Haar
vachtje was ook niet zoals het zou
moeten zijn.

Na een aantal bezoekjes en testen
bij de dierenarts bleek dat zij een
voedselallergie had en werd er
begonnen met speciaal voer en later
ook pillen. Natuurlijk is dat vervelend
maar we waren al blij dat we wisten
wat er aan de hand was met haar.
Inmiddels gaat het goed maar ze
mag echt niets anders eten anders
reageert haar vacht daar direct op,
meestal rond haar mond en kin. En
dat betekent echt opletten.

Faxa, 10 mnd oud, is een enorme
lieverd, een knuffel van de bovenste plank. Ze ‘loopt’ af en toe met
je mee liggend op je schouders.
Ze houdt enorm van gezelschap
en spelen. We zoeken dus mensen
die regelmatig thuis zijn of/en een
sociale kat hebben die ook zd voer
krijgt. Een maatje zou wel leuk voor
haar zijn maar alleen bij een zd kat
dus. Ze zou prima met kinderen
kunnen (maar let op met voedsel)
en een rustige hond zou ze ook wel
aan kunnen wennen denken we. We
zoeken mensen met een ruim huis
waar ze niet buiten kan ivm voeding
die ze buiten kan vinden en eten.

Bijenzwermen vernoemd naar De Poezenboot
& Dweezilsfriend®
Het is maart 2013 als Vivian van
Dweezilsfriend zich inschrijft voor
een braderie in Oud Gastel. We
denken dat is leuk, kleding van
ecostoffen met de kat in de hoofdrol
en dan ook nog op de goede en
juiste manier geproduceerd. Maar we
vinden het helemaal top als blijkt dat
Dweezilsfriend samenwerkt met de
Poezenboot en samen de winst delen.
Dit zijn de ondernemers van de
toekomst, niet alleen bezig met dikke
winst te maken maar ook oog voor
het milieu en een goed doel. Van
zulke mensen ga je houden.
De samenwerking op de braderie klikt
en krijgt een vervolg in 2014.

We houden contact via Facebook en
zij ziet dat we als hobby bijen houden
onder de naam ‘Imkerij Ceres’.
Het balletje gaat pas echt rollen als ze
roept als we weer een zwerm hebben
geschept: ‘Wat doen jullie met die
zwermen?’ We nodigen haar uit om
een keer mee te gaan ‘scheppen’.
Ze vindt het een geweldige ervaring
en wij staan ervan versteld dat ze
alles van zeer dichtbij heeft durven
volgen.
Dat het een goed volk is blijkt al de
volgende dag.
Het wordt pas echt leuk als er de
volgende dag een zwerm hangt
van de vorige zwerm in de tuin
van de buurman.
Dus Dweezilsfriend-zwerm 2.
We doen hierna de belofte om de
volgende zwerm te vernoemen naar
de Poezenboot in Amsterdam.
Om een en ander goed in beeld te
kunnen brengen krijg ik van
Dweezilsfriend een maagdelijk
wit T-shirt van de Poezenboot.
Plots hangt er bij Imkerij Ceres
zelf een knots van een zwerm
van wel bijna een meter
(echt iets bijzonders dus).
Deze reuzenzwerm gaat vanaf
nu door het leven als de
Poezenboot-zwerm.

Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.depoezenboot.nl
Bank rekening 5085515

Ze is een schatje om te zien maar
‘bezint eer ge begint’. Mocht u
interesse hebben, bel ons gerust om
te vragen of we nog een geschikt
thuis voor haar zoeken. En vraag
even naar Jolanda.

We worden er nog eens heel bedreven in, in het ‘staan en verkopen van
spulletjes bij de kraam’.
Hebben we in april in de IJhallen
in Noord gestaan, stonden we
met Koningsdag op de hoek van
de Haarlemmerstraat vlak bij de
Poezenboot.

Judith

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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Groeten Theo Hermans ,Imkerij
Ceres.

Koningsdag 2014 en de IJhallen

Colofon
Oplage: 5.000 stuks

Het verhaal is pas echt compleet
als er een paar dagen daarna een 6
tal kleine zwermpjes in de struiken
hangen op de plaats waar de Poezenbootzwerm hing, je kan dus als het
ware spreken van de kittens van de
Poezenboot-zwerm.
In de bijenpraktijk is dit alles zeer
logisch, na een zwerm volgen
er soms nog enkele, de zgn.
nazwermen. In dit geval dus zes.
Al met al kunnen we spreken van een
bijzondere ervaring met een geweldig
uitkomst waar we een goed gevoel
van overhouden.
Dweezilsfriend, Vivian bedankt het
was een waar genoegen om jou te
leren kennen.

Sandra, Sietske & Jolanda in de IJhallen Noord
Koningsdag 2014 op de boot

Michi, Svea & Jolijt Koningsdag 2014

De IJhallen was een hele klus, daar
moet je heel vroeg aanwezig zijn en
alle spullen naar de kraam brengen,
er was met de auto geen doorkomen
aan dus werd en met de brommer
heen en weer gereden. Jolanda,
Sietske en Sandra hebben deze kar
voornamelijk getrokken. En hebben
super hun best gedaan, later op de
dag hebben zij versterking gekregen.
De opbrengst was enorm: E 220,-.
Geweldig team.
Op Koningsdag hebben Michi, Jolijt,
en Dini het voortouw genomen.
Iets later kregen zij ook hulp van de
andere vrijwilligers. Prachtig weer,
veel gezelligheid, een mooie dag. Met
een toppie opbrengst voor gegeven
spulletjes E 157,- .
Alle dames, en Mark, super werk.
Judith

Van Dierenkliniek De Jordaan
Als iemand een kitten heeft aangeschaft en voor het eerst ermee bij
ons op consult komt is dat altijd een
vrolijk moment. Helaas zijn we soms
na dat consult wat minder vrolijk
gestemd; maar al te vaak komt het
voor dat een kitten veel te jong is
weggegeven of verkocht. Steeds vaker
zien wij kittens van ongeveer 6 weken
oud die met alle goede bedoelingen
door mensen zijn aangeschaft. Deze
mensen weten echter niet dat een
kitten bij voorkeur 16 weken bij de
moeder moet blijven.
Uit onderzoek blijkt dat gedragsproblemen bij katten vaak te maken
hebben met een te vroege scheiding
van de moeder. De taak van de
moederpoes als rolmodel is zeer
belangrijk voor kittens.
Zo leren kittens van ongeveer week
2 tot week 7 wat ze als ‘normaal’
moeten beschouwen. In deze periode
moeten kittens dus in contact zijn
geweest met mensen, honden,
kinderen, etc om later als sociale
huiskat geschikt te zijn.
Vanaf week 8 tot en met week 16 leert
een kitten hoe hij zich als kat moet
gedragen.
Hierbij is - naast de opvoeding door
de moeder - ook het sociale spel met
nestgenootjes van cruciaal belang. Ze
leren hun nagels in te trekken bij het
spelen, ondervinden dat bijten niet
gewenst is en spelen emoties na om
de kattentaal onder de knie te krijgen.

Annette van
de Jordaan

Een kitten dat te vroeg bij de
moeder wordt weggehaald zal dus
sociaal gehandicapt zijn en later
moeilijker met andere katten om
kunnen gaan. Daarnaast zal het
zijn reacties tijdens het spelen met
mensen niet kunnen controleren
wat tot verwondingen kan leiden.
Naast het feit dat mensen niet
weten dat een kitten van 6 wkn
te jong is om bij de moeder weg
te gaan, bestaat nog altijd de
misvatting dat een kat een solitair
dier is dat graag alleen is. Een kat is
een sociaal dier dat soortgenootjes
nodig heeft.
Het beste is om bij de aanschaf
van een kitten er niet 1 maar 2 uit
hetzelfde nest te nemen.
Hoe leuk is het voor een kat om
alleen in een flat te wonen, met
een eigenaar die dagelijks van 8
uur ‘s ochtends tot 6 uur ‘s avonds
weg is? Zeker als een kat niet naar
buiten kan wordt het leven erg saai.
Katten kunnen dan afwijkend gedrag
gaan vertonen zoals het ‘aanvallen’
van de eigenaar als deze ‘s avonds
thuiskomt. En zelfs als de eigenaar
elke dag thuis is kan hij of zij nooit
het natuurlijke spelgedrag van een
soortgenootje imiteren.
Niet alleen voor het kitten is het veel
leuker om met een broertje of zusje
te wonen, ook voor de eigenaar
is het een feest om 2 ravottende
kittens te aanschouwen!
Het is dus ook om deze reden dat
de Poezenboot de kittens per twee
naar een nieuwe eigenaar laat gaan.
En daar zijn wij heel blij mee!
Hoe meer mensen en instanties
deze informatie aan nieuwe (en
bestaande) ‘baasjes’ geven hoe
meer we het welzijn van katten
kunnen bevorderen. Want dat is
waar we graag mee bezig zijn, niet
alleen lichamelijke gezondheid
bevorderen maar zeker ook
het welzijn, de ‘geestelijke’
gezondheid.

Team Dierenkliniek De Jordaan
2e Goudsbloemdwarsstraat 19
1015 JE Amsterdam
020-4236104
Openingstijden:
ma t/m vr 9.00u-18.00u

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

8

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’

Pommy, de Zuid-Franse Boskat
van de gift, ook nog een leuke
tastbare herinnering aan hun
donatie.

Auteursopbrengst ‘Pommy, dagboek
van een Zuid-Franse boskat’ naar De
Poezenboot.
De schrijfster van het boekje heeft
besloten om de auteursopbrengsten
van dit boek voor het komende jaar
aan de Poezenboot te schenken.
Op deze wijze hebben mensen die
een donatie aan de Poezenboot
willen doen behalve de voldoening

Petra Bonthuis, de auteur, vertelt hoe
ze op het idee kwam om dit boekje
uit te geven.
‘Tja, hoe en waarom begin je aan een
boek over een poes?
Ten eerste omdat je gek op katten
bent.
Ten tweede omdat je in een bos in
Frankrijk een heel klein, verlaten en
verwaarloosd poesje hebt gevonden
dat genoeg vertrouwen in jou had om
zacht piepend naar je toe te komen.
Ten derde omdat je het nauwkeurig
volgde in zijn ontwikkeling en het
je daarbij zoveel vreugde, liefde en
inspiratie gaf dat je er wel over móest
schrijven.
Of liever gezegd: ik liet de poes zélf
brieven schrijven naar een goede
kennis die graag wilde weten hoe het
met het poesje ging.

En die kennis zei dat het zo grappig
en `superleuk` was wat die poes
schreef dat het een boekje zou
moeten worden voor een groot
publiek dat ook van katten hield.
En zo is dus ‘Pommy, dagboek van
een Zuid-Franse boskat’ ontstaan.
Het schitterend vormgegeven boekje
beslaat vierenzeventig bladzijden
die de ervaringen van de eerste jaren
van Pommy´s leven in dagboekvorm
weergeven, waarvan sommige
hoofdstukken zijn voorzien van leuke
tekeningen.
Op de cover prijkt een mooie
foto van Pommy herself en op
de achterkant staat zij met haar
verzorgster.
Het kan besteld worden bij
www.freemusketeers.nl door in het
zoekvenster van de website van deze
uitgever de titel van het boekje in te
geven.

Een huidje net zo zacht als die van uw kat, kan dat?
Al bijna 17 jaar biedt
Bodyspice professionele
instituutbehandelingen met
bewezen resultaten. Ons
hooggekwalificeerde team
werkt met de modernste
apparatuur en is bedreven
in de meest uiteenlopende
technieken, van Rimpel
Reductie Therapie tot de
aanpak van acne en van
bindweefselmassage tot
elektrisch ontharen.
In 2012 werd Bodyspice genomineerd voor de gerenommeerde
vakprijs
‘Beauty Award’ en behoort daarmee
tot de top 5 van beste salons van
Nederland. Klantvriendelijkheid
staat bij Bodyspice voorop en
iedere behandeling staat in het
teken van optimale aandacht,
aangepast aan individuele wensen.
Onze specialisaties
Naast de basis diploma’s voor
schoonheidsspecialiste hebben alle
medewerksters hun kennis uitge-

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.

voeten behandelen en ook
mogen wij de Diabetische en
Reumatische voet behandeling
en kunt u in aanmerking
komen voor vergoeding door
uw zorgverzekering.
De merken waar wij mee
werken zijn natuurlijk allemaal
dierproef vrij. Wij werken met
Hannah, Sothys, Gladskin,
Dermatude en OPI.
breid met o.a. de opleiding dermatologie voor schoonheidsspecialisten
en medisch schoonheidsspecialist
dermatologie. Hierdoor zijn wij in
staat huidafwijkingen te signaleren
en eventueel te behandelen of door
te verwijzen naar de huisarts. Ook
hebben we de specialisaties acne,
lymfedrainage, elektrisch ontharen,
medische camouflage, littekenbehandeling en visagie in huis en zijn we
Hannah huidcoach.
Naast schoonheidsspecialiste zijn
wij ook pedicure+ en er is 1 medisch
pedicure aanwezig.
Hierdoor kunnen wij ook probleem-

Hannah Huidcoaches
De specialistes van Bodyspice
zijn allen gecertificeerd Hannah
Huidcoach. Klanten zijn daarmee
zowel verzekerd van een effectieve
behandeling als ook van goed advies
en
professionele begeleiding
Bodyspice is 7 dagen en 4 avonden in
de week open.
Bodyspice, huidverbetering en
voetverzorging,
Korte Leidsedwarsstraat 7A
1017 PV Amsterdam
info@bodyspice.nl
www.bodyspice.nl

Iedere kat krijgt zijn eigen maaltijd

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

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.

We zijn de firma v.Ree (importeur
van Techni – Cal) dan ook dankbaar
dat zij ons dit droogvoer ter
beschikking stellen.

