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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
ONS TEAM, dat mag wel even in
grote letters geschreven worden!
*We hebben namelijk een super team,
ik kan het niet anders zeggen. Het
blijkt dat 2007 een prima jaar was
voor vrijwilligers, we hebben in dat
jaar Annette, Dini, Michi en Sietske
‘binnen gehaald’ en niet meer losgelaten. *Een paar jaar later kwamen
daar Ariano, Mark, Sander en Roland
bij, opeens een mannengolf dus.
*Na 2010 komen de jonkies:
Marjon, Monique, Kitty, Honkey,
Inge, Luciana, Margherita, Priscilla,
Danielle, Olga en Sandra.

weer werkzaam gemaakt. Daags
daarna heeft de Sleutelkoning nieuwe
sloten en een extra steekslot geplaatst
en anti-inbraak strips bevestigd.
Daarnaast laten we geen geld meer
op de boot achter en hangt er een
bordje op de deur met die informatie. We willen dit niet een tweede
keer meemaken. De collectebus,
het wisselgeldkistje en onze camera
waren gestolen, het leek erop dat de
dieven gelukkig niet bij de katten naar
binnen zijn geweest, het is allemaal
snel gebeurd.

Zo werden ook Baron en Chicky
(Chicky is een Poezenboot kat) bij
ons gebracht. Inmiddels hebben ze
een super thuis gevonden en krijgen
op hun oude dag zelfs nog een veilig
tuintje. Maar eerst moest Baron naar
de dierenarts om zijn oogje te laten
verwijderen. Ook dat is prima gegaan.

Baron na de oogoperatie

zomer 2015

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 mensen die
een kat bij ons gebracht hebben
en daarmee aangeven genoeg
vertrouwen in ons te hebben om de
zorg van hun kat aan ons over te
dragen; bij deze ons krantje.
Bij het verzenden van onze krantjes
wordt automatisch een acceptgiro
bijgevoegd voor het donateurschap (winter) of een extra bijdrage
(zomer). Als u zich niet heeft
opgegeven als donateur, dan is
het donateurschap niet voor u van
toepassing. Uiteraard kunt u de
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*En de hele jonkies mogen hun
talenten nog laten zien. *De zeer oud
gedienden zijn Jolanda1, Jolanda2
en Sylvia, uit respectievelijk 2000,
2003 en 1995. Sylvia en ik zijn nog
de enigen uit het tijdperk van mevr.
H. v. Weelde. Wij tweeën zijn een
uitstervend soort en dat is jammer
want je zou het wel altijd willen
blijven vertellen: hoe de Poezenboot
is begonnen en wat een roerige tijden
we hebben meegemaakt. We kunnen
wel stellen dat we een kern van
mensen hebben die al heel lang bij
ons zijn en daar ben ik mega trots op.
Dames en heren, jullie zijn super.
Staan we vaak met poezennieuws in
de media, dit keer stonden we met
een inbraak in het nieuws! Er was
ingebroken op de Poezenboot!! Op 22
februari stond het zondag-team voor
een opengebroken deur. Dan trek je
even wit weg. Gelukkig was Roland
er en hij heeft het slot voor tijdelijk

Koningsdag 2015
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Mocht u fan zijn van de schilder Jan
Sluijters jr dan hebben we een mooi
schilderij voor u. Wilt u meer weten
bel ons dan even. U mag zelf een
mooi bod doen.

Door verschillende mensen zijn er
oproepen gedaan om ons financieel
te steunen en daar is ongelooflijk veel
gehoor aan gegeven. Iedereen enorm
bedankt voor de steun en de lieve
woorden, want geloof me je weet
even niet meer hoe je het hebt! We
hebben ‘Van Ons’ spontaan oa een
nieuwe camera gekregen, dat was een
hele bijzondere dag.
Recent werd in het nieuws gezegd
dat er afgelopen maanden (winter)
meer dan anders bejaarde mensen
zijn overleden en dat hebben wij
gemerkt. Wij kregen ook meer dan
anders katten binnen van overleden
eigenaren. Zo triest, want vaak zijn de
katten ook bejaard. De katten komen
meestal van Poezenboot donateurs,
die al hebben laten weten/vastleggen
dan ze willen dat de katten naar de
Poezenboot worden gebracht. Of
de familie weet dat de eigenaar een
Poezenboot fan is.

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
2016’. Vergeet alstublieft niet ook
uw adres gegevens erbij te noteren
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. Sommige donateurs zetten er
zelfs een korte up-date bij. StarryS,
fijn dat je operatie goed is gegaan
en je liever dan ooit bent. En Orfano
die al 2 jaar geleden van de boot is
verhuist naar zijn nieuwe huisgenoten.

We zijn enorm verwend met cadeau`s
van Lush.nl in de Kalverstraat.
Hele mooie verpakte dozen met
zalige verzorgende, dierproefvrije
producten. Ik mocht daarmee vrijwilligers verrassen. En dat is uiteraard
helemaal gelukt. Wij zijn fan van
Lush!

Donatie Yarrah biovoer

We hebben veel speeltjes, dekentjes,
(dieet) voer en blikjes, en mandjes ea
gehad. Zo lief dat er zoveel mensen
aan ons denken. De ene keer zijn het
nieuwe spullen en de andere keer
zgan spullen. Van Yarrah, Biologisch
kattenvoer, hebben we een auto vol
brokken gekregen waar de katten nog
steeds van smullen. Yarrah, dank dat
jullie ons gebeld hebben hiervoor.
We hebben weer, onder leiding van
Jolijt en Dini, op Koningsdag met
spulletjes ‘gestaan’. Zelf vind ik het
altijd erg leuk om te doen, iedereen is
vrolijk en aardig en gelukkig was het
prachtig weer. We hebben voor
E 150,- euro aan spullen verkocht, en
hadden een mooie dag op de koop
toe.

De sterilisatie/castratie actie van
december 2014 was niet zo’n succes.
En waar dat aan heeft gelegen weet ik
niet. We hebben social media ingezet,
de voedselbank en de media. Maar
om de een of andere reden is het niet
bij veel mensen binnen gekomen. We
hebben in totaal 44 katten, poezen/
katers, kunnen laten ‘helpen’. De

hoop was dat dat aantal een stuk
hoger zou liggen. Maar desondanks
gaat we tzt toch weer een actie op
touw zetten. Alle meewerkende
dierenartsen: onze dank voor jullie
hulp en hopelijk tot de volgende actie.
In mei is me iets bijzonders
overkomen: ik kwam net van de
groothandel toen er een mezenbaby
de auto binnen fladderde. Nog nooit
heb ik van zo dichtbij contact gehad.
Ze zat om mijn arm, keek me aan en
piepte wat tegen me. Het was een
moeilijke beslissing maar uiteindelijk
is ze naar de vogelopvang gegaan.
Het komt goed met mijn mezenbaby.
Als laatste: vergeet u niet dat de
Poezenboot alleen kan blijven
bestaan dankzij uw hulp. We krijgen
geen subsidie, u bent ons drijfvermogen. Zonder u kunnen we geen
katten helpen. We hopen dat u ons
blijft steunen zodat wij kunnen doen
wat we doen: katten zoveel mogelijk
helpen.
Met vriendelijke groet,
Judith

Donatie mand en dekentje van Vasta
Donatie nierdieet Saron
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"Het Amsterdamse visrestaurant
waar de hele wereld aanschuift!"

Vrijwilliger in beeld: Inge

www.catcetera.nl

Drukwerk bestellen?

scholmaonline.nl

Gedragstherapie
Aanschafadvies
Lezingen/workshops kattengedrag
Opleiding tot Feline Gedragstherapeut
Gespecialiseerde webshop
Symposia
www.gedragsadviesbureau.nl

studio rene bakker | tekening gĳs mathĳs klunder

in het centrum van Amsterdam
tussen de bogen 30 & 53 - 1013 JB
020 530 50 70 - info@repros.nl

GEDRAGSADVIESBUREAU

Dagelijks geopend van 17.00 tot 24.00 uur | Spuistraat 247 | 1012 VP Amsterdam
Reserveren: +31 (0)20 624 18 31 | seafood@lucius.nl | www.lucius.nl

Apollo Health & Fitness
Apollolaan 4 1077 BA Amsterdam
Telefoon: 020-331 71 28
info@apollohealth.nl
www.apollohealth.nl

kleding en sieraden
Integraef diergeneeskundig en voedingscentrum
Combinae en integrae tussen
Westers en Oosterse
diergeneeskunde. Therapieën
als Acupunctuur, Chinese
kruiden, Bloesemtherapie en
voedingssupplementen.

Dierenziekenhuis Amsterdam I Leuvenstraat 12 I 020-4081408
24 uur per dag bereikbaar I www.dierenziekenhuizen.nl
BACKHOME CHIPS VAN

Met 13 soorten KVV en diverse
prooidieren en BARF-producten
hebben wij het grootste vers
vlees assorment van
Amsterdam en omstreken.
Nieuw in ons assorment
hoogwaardige brok- en
blikvoeding is Canagan.
Bezorgservice!
Adres: Rijnstraat 233, Amsterdam
Tel: 020-6421888
www.natuurlijkgezondedieren.nl

Oudezijds Voorburgwal 181
1012 EW Amsterdam
020 - 624 87 66

’t MONUMENTJE
Westerstraat 120
Amsterdam Tel. 020 - 624 35 41
www.monumentje.nl

Korte Leidsedwarsstraat 7A 1017 PV Amsterdam
info@bodyspice.nl www.bodyspice.nl 0206248676

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

Openingstijden Ma, vrij, zat en zon 10.00-18.00
Wo en don 10.00-21.00

www.klusjesboot.nl

voor al uw klussen
aan en op het water

DOV DRAAGT
DE POEZENBOOT
EEN WARM HART TOE

Advies is bij ons nog aljd gras

OVERTOOM 118-122
1054 HM AMSTERDAM
TELEFOON 020 6183058

020 -799 09 41

Duidelijk DOV

Rijnstraat 37, Amsterdam
Voor al uw schoenreparaes
(020)6621241

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

geblesseerd?
hij brengt u naar het werk

Vandaag doet Inge de quarantaine,
waar de nieuw aangekomen katten
de eerste tijd verblijven. Ik volg haar
het trapje af van de wal naar de
achterkant van de boot. Dit is best
een onderneming: het trapje is smal
en tussen de laatste tree en de boot
gaapt nog een aardig gat. Met een
mok koffie in haar ene hand, zoekt
Inge met de andere hand naar de
sleutel, die voor de zekerheid aan een
key cord om haar nek hangt. ‘Ben nog
altijd bang dat ik er een keer in ga!’
grinnikt de duidelijk Amsterdamse,
terwijl ze met haar hoofd knikt in
de richting van de gracht. Eenmaal
binnen worden we begroet door een
luid meerstemmig gemauw. Inge
kletst meteen gezellig terug. Soms
zijn de katten in de quarantaine wat
van slag, omdat ze nog niet gewend
zijn aan hun nieuwe
omgeving.
‘Dat was in het begin
best wel wennen,’
zegt Inge, ‘want ik ben
nogal…. enthousiast!’.
Terwijl ze aan de slag
slaat met een sopje,
poetsdoek en etensbakjes, vertelt ze
me honderduit over haar leven en hoe
ze op de boot terecht is gekomen.

Inge & Chiara

En vanaf dat moment ging ze bij
de Poezenboot aan de slag. ‘Ook al
doe je niet veel, door het werk op de
boot blijf je toch in de maatschappij,’
vindt ze. ‘Ik ben 52: er zit geen hond
op mij te wachten, maar de poezen
gelukkig wel!’ grapt ze. En zo geeft
Inge een positieve draai aan alles.
Met dit tikkeltje eigenzinnigheid past
Inge prima bij de kattenkoppen op
de boot. ‘Ik trek me niks aan van de
massa, als de hele
goegemeente op
zaterdagavond naar
Linda de Mol kijkt,
doe ik dat dus lekker
niet!’ lacht ze.
Op zondag heerst er
een speciale sfeer op
de Poezenboot: er is geen haast, want
de boot is gesloten voor bezoekers
en ook de telefoon rinkelt niet om
de seconde. De poezen krijgen extra
veel aandacht en het team geniet met
volle teugen. Het is dus erg gezellig
en de middag wordt dan ook wel eens
afgesloten bij één van de vrijwilligers
thuis met een borrel. Misschien moet
ik vragen of ik een volgende keer
ook eens langs mag komen, om nog
meer bijzondere verhalen te horen.
Dankjewel Inge!

Veel katteneigenaren hebben
moeite om tijdens vakantie of
andere afwezigheid de juiste zorg
voor hun kat te organiseren. Het
katten(zorg)hotel van dierenkliniek
Het dierenpunt kan die zorg
wegnemen.

Katten(zorg)hotel Het dierenpunt
Voorbeelden van katten waarvoor
het katten(zorg)hotel zeer geschikt
is zijn katten met suikerziekte of
een speciaal dieet. Maar ook katten
zonder behoefte aan medische zorg
zijn zeker welkom!

‘Ik heb mijn hele
leven gewerkt,
stilzitten is niks
voor mij’

uw adres voor huidverbetering en voetverzorging

Café

Dierenkliniek Het dierenpunt,
sinds 2004 de dierenkliniek voor
IJburg en het Zeeburgereiland,
beschikt sinds een jaar ook over
een katten(zorg)hotel. Het kleinschalige kattenhotel is voor iedere
kat geschikt, maar in het bijzonder
voor katten die meer zorg nodig
hebben dan de buren kunnen
bieden, of voor elke katteneigenaar
die meer toezicht wenst dan van de
buren kan worden verwacht.

Het is zondagochtend 10 uur en het
is nog rustig op straat, maar op de
Poezenboot komt de boel alweer op
gang. Natuurlijk moeten de poezen
ook op zondag verzorgd worden en
er is een bijzonder enthousiast en
toegewijd team die dat elke week
weer op zich neemt. Ook Inge is nu
al ruim een jaar een vaste kracht op
zondag.

Een aantal jaren geleden adopteerde
Inge een klein katertje dat bij
een Poezenbootvrijwilliger was
opgevangen. Met deze vrijwilliger,
Dini, raakte Inge bevriend. Toen
ze vervolgens in 2014 door bezuinigingen haar baan bij een grote
verzekeringsmaatschappij verloor,
belde ze Dini. ‘Ik heb mijn hele leven
gewerkt, stilzitten is niks voor mij,’
vertelt Inge.

Het katten(zorg)hotel 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 nauwkeuriger in de gaten
gehouden dan in een gewoon
pension. Indien nodig is er zelfs
de beschikking over een verblijfsmogelijkheid in quarantaine.

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 wel aan te raden om te
reserveren. Vooral in de vakantieperiodes. Het intieme katten(zorg)
hotel 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 ze op IJburg aan het Joris
Ivensplein 108, 1087BP Amsterdam.

Simone Badoux

Visrestaurant Lucius steunt de Poezenboot
Deze zomer viert visrestaurant Lucius
haar veertig jarig bestaan. Vanaf dag
één is ons restaurant een vertrouwde
plek geweest voor gasten uit binnenen buitenland. Al jaren komen
mensen uit onder meer Rusland, de
Verenigde Staten, China en Engeland
vis bij ons eten. Onze menukaart is
er inmiddels in negen talen. Maar
natuurlijk komen ook veel gasten uit
Amsterdam en wijde omgeving graag
een hapje bij ons eten.
Tegenwoordig wandelt er regelmatig
één speciale snuiter bij ons binnen.
Hij reserveert niet, trekt zijn neus op
voor het menu en komt alleen binnen
als de deur voor hem wordt opengehouden. Als een filmster struint
hij door het restaurant en vraagt
aandacht voor zijn wensen. Met
‘we komen zo bij u’ neemt hij geen
genoegen.

water uit een bierglas. Of hij Frits of
Felix heet, daar zijn de meningen in
de Spuistraat over verdeeld. Hij lust
geen vis maar we zijn gek op hem!
Kwaliteit, verse producten en service,
dat zijn de drie pijlers van Lucius.
Samen met onze vakmensen in de
keuken en het restaurant werken we
hard om onze gasten iets bijzonders
te kunnen meegeven in een sfeer
waarin ze zich thuis voelen. Wij zijn
wie we zijn… dat zijn we al jaren en
als het aan ons ligt blijven we dat ook
nog jaren!
Lang blijft-ie nooit. Hij weet de
weg naar het kantoor op de eerste
verdieping, daar staat voor hem een
hapje klaar. Als ie er klaar mee is,
vertrekt-ie weer. Tegen sluitingstijd
komt hij altijd nog even buurten en
drinkt hij nog een drankje met ons,

Wij steunen sinds een paar jaar de
Poezenboot. De Poezenboot vinden
wij een goed doel waarvan wij weten
dat alle giften op de juiste plek terecht
komen. Hardwerkende vrijwilligers
dragen iedere dag zorg voor poezen
van verschillend pluimage.

Poezen houden van vis (de
meeste dan…). Wij houden van de
Poezenboot!
Vriendelijke groeten,
Lucius Visrestaurant

betrokken, betrouwbaar, betaalbaar

W W W. D O V-V E R Z E K E R I N G E N . N L

www.denieuwekoetsiers.nl
landelijke 65+ chauffeursdienst
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Rose

(Jet) Poppy

(Pitje) Diesel

De oude heer en ik

trekt in bij Moos

Hierbij eindelijk een paar foto’s van
Pitje (nu Diesel).

Ruim driekwart jaar geleden heb ik
hier het huis overgenomen. Dat was
wel nodig ook. Mijn voorganger,
mooi rood was hij, is lang geleden
overleden. De muizen hadden vrij
spel evenals de schoonmaakfanatiekelingen. Een fijne dot warm
poezenhaar op de bank ontbrak al
jaren. In dit huis woont ook de oude
heer Van der Meulen. Hij is een
mensendier maar hij kan ermee door.
Hij is vaak thuis en hij laat de kachels
lekker snorren. Dan kan ik goed
doorwarmen terwijl hij lekker op de
groene stoel zit.
‘s Ochtends, als we wakker worden,
moet de oude heer van alles doen.
Kleren pakken, aankleden, schoenen
aan. Het is goed om daar bij te zijn.
We praten dan wat en ondertussen
houd ik alles scherp in de gaten. Mijn
staart houd ik omhoog. Dat vindt de
oude heer leuk. Uiteindelijk schuifelen we de overloop op. Ik loop dan
meteen naar de trap en vergeet dat
de oude heer nog even naar de wc
moet. Ik blijf gewoon even wachten.
Dan stapt de oude heer in een soort
ding met poten dat vanzelf de trap
afloopt. Ik kan sneller de trap af, maar
toch. Het is handig, ik moet er ook
maar eens in gaan zitten. Eindelijk
zijn we beneden. De oude heer drukt
het knopje van de koffiemachine in.
Hij pakt mijn schoteltjes en legt mijn
ontbijt erop. Hij zegt ook altijd dat ik
brokjes moet eten. Maar daar trek ik
mij niets van aan.
Laatst begonnen allemaal mensendieren midden in de nacht enorm te
knallen en te pangen. Bang ben ik
natuurlijk niet, maar ik zag wel dat
de oude heer wat zenuwachtig werd.
Voor hem ben ik toen maar op zijn
bed gaan liggen. Ik lag zo dat hij mij
af en toe kon aaien. Dat stelde hem
gerust.

In die kamers met die kachels
staat een ding waar ik snoepjes uit
moet hengelen. De mensendieren
vinden het leuk als ik voor hun neus
een beetje speel. Ach, er staat wat
tegenover en de oude heer gaat er
ook van lachen, dus dat neem je dan
maar als poes.
Vroeger woonde hier ook een vrouw.
Je merkt het aan de twee middelbare
dames die vaak even langs komen
en dan een hoop drukte maken. Die
gaan dan ook opeens opruimen en
schreeuwen. Ze hebben een keer
midden in de nacht het vriesvak
ontdooid. Even daarna lagen ze,
languit, voor de kachel. Op mijn
plek notabene! Ik ben toen maar
even onder de bank gekropen.
Die vrouw heette trouwens mem.
Ik had nooit eerder van die naam
gehoord, maar ze schijnt een aardige
vrouw geweest te zijn. Je ruikt haar
nog overal. Ik denk dat ze nog niet
zo lang weg is. De deur naar een
fijn warm bed dichtbij het grote bed
van de oude heer is altijd gesloten.
Die vrouw die twee keer in de week
komt met dat lawaaiding aan een
touw en die zo scherp naar schoon
ruikt, wil niet dat ik een ruikje neem
in die kamer. Ze maakt altijd mijn wc
schoon, dus ik laat haar maar. Ook
de oude heer en de twee middelbare
dames willen dat ze komt.
Maar het meest merk je het aan de
oude heer. Je vraagt je als poes toch
af wanneer hij eigenlijk niet aan die
mem denkt. Daarom geef ik hem
gauw eens even een kopje en houd ik
hem goed in het oog zo de hele dag.
Gezellig en warm bij de kachel. En af
en toe neem ik een zakje eten en laat
hem denken dat hij dat aan mij geeft.
Zo houden we de boel hier een beetje
draaiende, de oude heer en ik.
Rose

Zoals beloofd een paar foto’s van
onze kleine meid Jet (nu Poppy),
die zichzelf heel stoer vindt.
Ze durft zelfs op het balkon te
komen en met Moos kan ze een
aardig robbertje sparren, maar ze
vindt hem ook lief. Het liefst zou
ze lekker tegen hem aan kruipen
maar dat gaat meneer nog wat te
ver.....

Moos & Poppy

Vriendelijke groet,
Pamela

(Kipje) Lucky

Ps inmiddels wassen ze elkaar
uitgebreid en liggen ze naast
elkaar met 10 cm ertussen, ha ha
dus ik heb er alle vertrouwen in
dat ze in de toekomst lekker tegen
elkaar aan gaan liggen.

bij een konijn en een hondje
Kipje bij een konijn en een hondje
Zo verzin je het niet, dat onze Kipje
geplaatst gaat worden bij een konijn
en een hondje, het lijkt wel een
boerderij.

Gucci
gaat ver weg

’n Onverwacht succesverhaal

In de vorige editie van de tabloid van
de Poezenboot stond een verhaaltje
over Lientje. Mijn zusje Dini, sinds
járen een hartstochtelijke vrijwilliger,
is een tijdje ‘pleegmoeder’ van dit
magere scharminkeltje geweest. Toen
ze na lang zwerven op de Poezenboot
was opgevangen, had ze ineens het
eten en drinken opgegeven. Iedereen
vreesde dat ze het niet zou halen.
4

boodschappen ben wezen doen.
Om haar na mijn afwezigheid
dan gerust te stellen, loop ik met
haar op mijn arm door het huis.
Iedereen weer helemaal tevreden.
Kortom, we hebben elkaar
gevonden en beleven samen nog
steeds een onverwacht succesverhaal!
Ans van Aalst

als ze een snackje krijgen en ze van
het zelfde schoteltje mogen eten.
Binnenkort zullen we weer wat foto’s
sturen en als jullie vragen hebben aan
ons of als er iets is dan horen we het
natuurlijk graag.
Groetjes en kopjes,
Diesel (Pitje), Zoë, Maarthen en
Marjo

Negeren leidt tot toenadering
Min

Zondagmiddag. In de hoek van de
bank ligt Min in een diepe slaap. Ik
zit in de andere hoek met een boek,
dekentje en een kop thee.

de bank snorrend naast me liggen.
We hebben de hele avond samen tv
gekeken. Zij slapend, ik genietend van
mijn nieuwe familielid.
Al gauw merkte ik dat ze niet alleen
een echte ‘mensenkat’ was, maar ook
een prater. Héérlijk, daar had ik op
gehoopt!
Ook de ‘vuurdoop’ met de ruim
twee uur durende autorit heeft ze
voorbeeldig doorstaan. Omdat
er rond mijn huisje veel konijnen
zijn en idem konijnenholen, heb
ik haar de eerste maanden binnen
gehouden. Ik moest er toch niet aan
denken dat mijn Pien, zoals ik haar
omgedoopt had, in zo’n hol zou
verdwijnen... Sinds kort neem ik haar
aan een tuigje mee de tuin in. Ze
vindt het heerlijk om de omgeving
te verkennen. En dat is wederzijds.
Zoals ik al zei: ze is een prater. Ze
geeft overal commentaar op. Ik
merk dat aan de manier waarop ze
dat doet: of ze nu toch wel weer een
hapje wil, en of ik lang of héél lang

Diesel

Zoë & Diesel

Gucci maakt kennis met de andere dieren

Rose

Met vooral veel liefde en geduld én
dwangvoeding, heeft Dini haar uiteindelijk schoorvoetend aan het eten
gekregen. Toen ik bij Dini op bezoek
kwam om naar haar ‘pleegkind’ te
komen kijken, was ik snel verkocht.
Zou ik haar mogen adopteren?
Maar als dat kon, was er mijnerzijds
wel een voorwaarde: ze moest in
de auto met me mee kunnen naar
mijn tweede huisje. Je neemt geen
kat en vraagt dan de buren haar
tijdens jouw weekendjes-weg te
verzorgen. De Poezenboot besloot
het experiment aan te gaan. Ik kreeg
haar de volgende dag thuis. Iedereen
raadde me aan haar eerst in een klein
vertrek aan de nieuwe omgeving
te laten wennen. Maar ja, bij mijn
zusje had ze ook al in de logeerkamer gebivakkeerd en naar mijn
gevoel had ze behoefte aan meer. Ze
verkende op haar manier mijn huis
en, na nog geen half uur, ging ze op
haar gemakje op de leuning van de
bank zitten. Even daarna kwam ze op

Min

Toeristen vallen ook wel eens voor
een kat die ze dan op de boot zien, en
9 van de 10 keer gaan ze gewoon weg
met alleen een foto van de betreffende kat maar soms blijven mensen
‘hangen’ bij de kat.
We hebben dat meegemaakt met
een heer die jaarlijks tijdens zijn
vakantie bij ons op bezoek kwam en
ons die keer na zijn vakantie, toen
hij eenmaal thuis was, belde met de
vraag of dat gestreepte katje er nog
was. Want dat katje bleef maar in
zijn hoofd spoken. Dat werd dus wel
heel moeilijk want hij wist niet welke
kat het was en midden in de zomer

Nu is het heel veel spelen/stoeien
en toch ook wel lief zijn voor elkaar.
Diesel ontpopt zich als een waar
boefje die er van houdt om even een
tik uit te delen als Zoë aan het slapen
is maar Zoë laat ook niet de kaas van
haar brood eten :)
We hopen dat ze
het zo leuk blijven
vinden met zijn
tweetjes. Ze
rennen heerlijk
door het huis
met zijn tweeën
en het is groot feest

Maar Kipje (nu Lucky) doet
het super goed bij het hondje
Bolt en het konijn Knorretje.
En nog sneller dan wij
verwacht hadden. Super
leuk.

Poppy

Gucci is een lieve prachtige rode
kater, daar waren we het allemaal
over eens. En je valt voor een kat of
niet, dat gebeurt gewoon. Je kunt niet
zeggen: ik val alleen voor witte katten
want prompt als dat gezegd wordt
vallen mensen voor een zwarte. We
hebben het echt meegemaakt, vaker
dan je zou denken.

Lientje

Nadat we Pitje hadden opgehaald
hebben we hem in zijn eigen kamertje
gezet en heeft hij een tijdje veilig
onder een kastje gezeten. Maarthen
bleef steeds heel rustig bij hem zitten
totdat hij ‘aan’ ging en dan begon
hij heel hard te spinnen en kroop hij
naar Maarthen toe. We waren nog
niet helemaal uit zijn nieuwe naam.
We hadden Hunter als voorkeur maar
doordat het even duurde voordat hij
naar je toe kwam en hij zo hard kon
spinnen waren we het er beiden over
eens dat het een echt Dieseltje was.
Na een week gewend te hebben
aan zijn kamertje begon hij de hal
te ontdekken en de slaapkamer van

Maarthen en mij (Marjo). `s Avonds
lag Zoë (onze andere kat) voor de
deur te slapen vol verwachting van
wat er nu achter die deur aan het
bewegen was. Na Diesel al meerdere
keren te hebben gezien (en Diesel
Zoë) en steeds elkaars handdoek
te wisselen hebben we ze even kort
kennis laten maken. Dit ging al beter
en Zoë heeft zich zeker in het begin
heel lief en zorgzaam opgesteld.

zitten we vol gestreepte katjes. Hij is
dus helemaal vanuit Oostenrijk terug
gekomen om te kijken of dat katje er
nog was en wat was dat balen want
het katje was er niet meer.
Inmiddels zitten er 2 katten van
ons in Duitsland, niet zo heel ver
van ons vandaan maar het blijft het
‘Buitenland’. Een van die katten is
dus Gucci. Ook bij dit stel bleef de
kat maar in hun hoofd rond spoken.
Het heeft altijd even wat meer
voeten in aarde, zo’n plaatsing in
het Buitenland, bijvoorbeeld mbt de
Rabiës vaccinatie. Maar uiteindelijk is
dit stel helemaal speciaal voor Gucci
vanuit Duitsland weer naar de Singel
gereden, en hebben ze hem meegenomen.
Normaal zijn we al kieskeurig als we
een kat plaatsen, het moet echt een
super geschikte goede match zijn
anders gaat de plaatsing niet door. En
vooral met plaatsing in het buitenland
zijn we heel kieskeurig. Eigenlijk kun
je ervan uitgaan dan we niet in het
Buitenland plaatsen, alleen bij hoge
uitzondering.
Gucci heeft in ieder geval een super
goed thuis gevonden.

Even terug in de tijd. Op zaterdag 23
augustus j.l. had ik een afspraak met
de Poezenboot voor het kennismaken
met Min. Een 2,5 jarig poesje dat
enige weken daarvoor was gebracht.
Ze was ondervoed, uitgedroogd en
heel erg gestrest.
Min was perfect! Een rustig poesje
dat achter in haar hokje stil voor
zich uit zat te kijken. Dit moest haar
worden! Ook werd me verteld dat ik
veel geduld moest hebben want dat
het lang kon duren voordat ze me
zou vertrouwen en ik kreeg ik een
pak papier aan info mee. Na alles
geregeld te hebben, nam ik haar mee
naar huis, dol enthousiast en nieuwsgierig naar mijn nieuwe huisgenoot.
Schade na 1 week? Gepoept in de
keuken, geplast op de gordijnen (die
ik direct kon weggooien) en bij iedere
toenadering van mijn kant blaaste en
gromde ze. Was ik eerst nog geduldig,
want ja, ze moest toch wennen, werd
ik al snel boos en verontwaardigd. Dit
was mijn huis en ik was bang. Bang
voor een 2,5 jarig katje, dit kon niet de
bedoeling zijn!
Ik had een vreselijke vergissing
gemaakt en met dat nieuws belde
ik de Poezenboot. Of ze haar wilde
ophalen, want ik zou haar onmogelijk
in het reismandje krijgen. Helaas
ging dat niet 1,2,3, lukken en diende
ik de dierenambulance te bellen, zij
zouden haar naar de Poezenboot
brengen. Dat deed ik. De dame aan
de andere kant van de lijn legde uit

dat ze zouden komen met een
zogenaamd vangnet. Toen ik
had opgehangen, bekroop me
toch het akelige gevoel dat ik
(wederom) een vergissing maakte.
Een al gestrest katje in mijn huis
laten vangen en dan opnieuw
opgesloten worden in een hok?
Toen mijn collega, tijdens een
gesprek, vervolgens aangaf dat ik
echt te snel een beslissing maakte
en dat hij in het verleden ervaring
had gehad met hele bange katten,
legde hij mij uit wat mijn taak
was. Simpel, zorg dat er altijd eten
staat en dat de kattenbak schoon
is. Verder? Geen aandacht geven
en negeren. Dan was ook wat de
Poezenboot mij adviseerde.
Thuis gekomen is dat wat ik
direct (tegen mijn natuur in) heb
gedaan. En wat gebeurde er?
Juist! Ze kwam voorzichtig aan
ook overdag te voorschijn. Liep
ze door dezelfde ruimtes als waar
ik ook was en sprong ze na een
paar dagen bij mij op bed, kopjes
gevend. Haar ontwikkeling ging
die dagen met sprongen vooruit.
Voordat ik er erg in had, werd
het een gewoonte van haar om
’s avonds bij mij op de bank te
liggen in de andere hoek. Nu 5
weken verder, ligt ze zelfs zodra
ik ‘s avonds op de bank ga zitten,
tegen me aan, mag ik haar aaien,
spint ze en valt ze in slaap.
Ik ben erg blij dat ik haar in huis
heb gehouden en haar de ruimte
heb gegeven te wennen aan het
huis en aan mij. De poes volledig
negeren, ging volledig tegen mijn
natuur in, maar was uiteindelijk
het beste wat ik heb kunnen doen.
Voor iedereen die te maken heeft
met een gestrest katje kan ik maar
1 ding adviseren. Goed verzorgen,
maar zonder rechtstreeks
aandacht te geven. Wanneer ze
er klaar voor is, zal ze naar je
toekomen en je de waardering
voor het in huis nemen, laten
weten.

Coco

(Olijfje & Urbi)
Pippa & Coco

gelukkig samen geplaatst

Min

Het is alweer een
tijdje geleden dat
ik een update heb
gestuurd van Olijfje (nu
Pippa) en Urbi (nu Coco), dus
het leek me wel leuk om even iets
te laten horen.

Coco

Pippa

Ik ben nog steeds ontzettend blij met
ze — het zijn ontzettende lieverds,
die mijn leven verrijken en ik hopelijk
ook dat van hen. Ze houden allebei
erg van spelen. Pippa is wat rustiger
en terughoudender, maar is aan de
andere kant ook niet zo snel onder
de indruk van dingen. Het vuurwerk
met Oud & Nieuw vond ze niet zo’n
probleem. Ze komt af en toe kopjes
geven en springt in de ochtend op
bed om me te halen als het tijd is
voor eten, maar voor de rest is ze
niet zo’n enorme knuffelaar. Ze laat
zich wel zonder problemen optillen
als het moet en inmiddels mag ik
haar ook af en toe aaien, als het maar
niet te lang duurt. Coco (de kleine) is
wel een beetje een angsthaas: harde
geluiden vindt ze eng, met name
de stofzuiger, en Oud & Nieuw was

allesbehalve
leuk voor
haar. Inmiddels is
ze wel al gewend aan
muziek en de tv. Ze heeft
echter ook een andere kant: ze
is heel speels (zoals alle kittens) en
behoorlijk praatgraag. Ze wil ook
heel veel knuffelen en komt graag
meerdere keren per dag op schoot.
Ze vindt daarentegen mijn vriend,
die hier ook vaak is, nog steeds
een beetje eng. Ze wil wel met hem
spelen en yoghurt van z’n vinger
likken (waar ze allebei dol op zijn),
maar aaien vindt ze dan soms een
beetje te veel van het goede. Met
kerst waren we een week op vakantie,
toen hebben vrienden, die Pippa en
Coco al kenden, voor ze gezorgd.
Dat ging prima. Tijdens de vakantie
en met de jaarwisseling had ik zo’n
Feliway-stekker in het stopcontact,
waardoor ze overall wel wat rustiger
en minder gestrest leken.
Veel groeten,
Jennifer

Pippa

Vriendelijke groeten, Sandra
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‘Tierschutzverein & Tierheim Essen’

103 jaar ervaring
in familiedrukwerk

Op zaterdag 9 mei 2015 werden wij om 1 uur s ‘middags verrast door de
komst van ongeveer 60 medewerkers van ‘Tierschutzverein & Tierheim
Essen’ uit Duitsland. De woordvoerster vertelde
mij dat zij jaarlijks een uitje organiseren en dat nu
de keuze op de Poezenboot was gevallen. Vooral
ook omdat het personeel, net als bij hen, bestaat
uit voornamelijk vrijwilligers. Daarnaast hadden
zij het afgelopen jaar gezamenlijk geld voor ons
gespaard dat werd overhandigd in een spaarpot
(een prachtige grijze poes). Wat een mooi gebaar! Na
telling bleek de spaarpot poes E 279,28 te bevatten.
Ze hebben vervolgens genoten van hun bezoek aan
de poezen en de bewoners van de Poezenboot weten
wel raad met de gulle gift :)
Tierschutzverein & Tierheim Essen, herzlichen Dank

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

In februari ontvingen wij het enorm verdrietige nieuws van de familie
Akkermans over het overlijden van hun dochter Maartje van bijna 15
jaar. Maartje was een bijzonder meisje, met een enorme fascinatie
voor katten en het heelal, ze had zelfs haar eigen telescoop.
Al vanaf haar geboorte lag kater Barros vaak in haar wieg, Maartje
deelde al haar geheimen met hem en zijn zus Zowie. Als ze op
bezoek ging bij haar oma, gingen de katten mee in de auto en
zochten haar continu op. Ze heeft ontelbaar veel foto’s en filmpjes
van de katten gemaakt, het hele huis staat vol met beeldjes en
afbeeldingen van katten en haar werkstukken op school gingen
ook altijd over katten. In april 2013 is Barros overleden op 20-jarige
leeftijd, ongeveer een half jaar later zijn bij toeval weer een broer en
zus in haar leven gekomen (Teun en Miku), die er exact uitzagen als
Barros en Zowie. Ook op dit stel was ze weer smoorverliefd.
De familie heeft contact opgenomen met De Poezenboot omdat
ze in plaats van bloemen een donatie wilde vragen voor de plek die
Maartje graag nog een keer wilde bezoeken. Ze heeft een indrukwekkende afscheidsdienst gekregen, waar meer dan 400 mensen
aanwezig waren. De urnen van Barros en Zowie zijn met haar
meegegaan.
Namens alle medewerkers en poezen van De Poezenboot: enorm
bedankt voor de donatie en heel veel sterkte met het verlies van deze
bijzondere dame!

140 m2
kattenplezier!

Sietske
en alle medewerkers van de Poezenboot

SPA & WELLNESS WWW.SAUNADECO.NL
HERENGRACHT 115 1015 BE AMSTERDAM 020 - 6238215

Yes Yes Yes, Lush gaat naar CS!
Lush Fresh Handmade Cosmetics is
een diervriendelijk cosmeticabedrijf
met een eigenzinnige filosofie. Alle
producten worden vers en met de
hand gemaakt.
Lush verwerkt kratten vol verse
groente en fruit en de beste
etherische oliën in een verzorgingslijn
met spannende bath bombs, heerlijke
crèmes, sensuele massagebars en
verse gezichtsmaskers. 100% van
de collectie is geschikt voor vegetariërs, het overgrote deel zelfs voor
veganisten. Er is een streng beleid
tegen dierproeven en zoveel mogelijk
producten worden onverpakt
verkocht. Zo zijn we niet alleen beter
voor jou, maar ook voor de planeet!
Via de Charity Pot, een heerlijke
bodylotion waarvan de hele
opbrengst (excl. btw) naar kleinschalige goede doelen gaat, werd er
door Lush in 2014 ruim vijf miljoen
euro gedoneerd aan meer dan 1000
goede doelen. Lush geeft graag
een podium aan organisaties die
specialist zijn in thema’s die passen
bij Lush: mensenrechten, dierenrechten en milieu. Vaak komen zij
met een vernieuwende en belangrijke
boodschap.
Leuk nieuws! Vanaf 1 juni vind je een
nieuw Lush-filiaal op Amsterdam
Centraal Station (CS), de eerste
Nederlandse Lush-winkel op een
stationslocatie. Lush heeft hiermee
in juni 2015 negen winkels in
Nederland. Je vindt de winkel in de
Westpassage (tussen de Westtunnel
en de middentunnel aan de IJ-zijde
op Amsterdam CS).

ALLES VOOR UW KAT!
Zonder

We doen het anders!

OPEN: DI T/M VR 10-18 ZA: 10.00-17.30
ZO EN MA GESLOTEN

Versolution is helemaal klaar
voor nieuwe verzuimoplossingen.
Met ervaren bedrijfsartsen, een
goed registratiesysteem en een
heldere bedrijfsfilosofie.
Wij staan voor efficiënte en
effectieve verzuimoplossingen.

WATERLOOPLEIN 179

1011PG AMSTERDAM TEL: 020-3203300

• aansluitkosten
• langdurige contractverplichtingen
• bureaucratische werkwijze
• Samen met u lossen wij het op.

Johannes Verhulststraat 115hs

020-6620101

• een bedrijfsarts die meedenkt!
• korte communicatielijnen
• regie bij de opdrachtgever

B V

Vo o r a l u w b i t u m i n e u z e d a k b e d e k k i n g e n
Kunststof dakbedekking
Op deze vestiging is Lush extra
trots, want het is een voorloper op
milieugebied. In de nieuwe winkel
vind je meer dan 80% hergebruikt
hout (het overige houtmeubilair is
FSC-gecertificeerd), LED-verlichting,
eco-verf op waterbasis, Mosa vloeren wandtegels (50% gerecycled
materiaal en 100% cradle to cradle)
en milieuvriendelijke wandbekleding.
Je vindt er de volledige Lushcollectie, maar Lush CS zal ruimere
openingstijden hanteren dan de
overige twee winkels in Amsterdam.

•

Onder houd

Lush Amsterdam CS is zeven dagen
per week geopend van 7 uur (’s
ochtends) tot 22 uur. Nog meer
tijd voor verse, handgemaakte
verzorging! Het adres van Lush
Amsterdam CS is Stationsplein 41P
in Amsterdam. De vestiging is ook
te vinden op Instagram: instagram.
com/lushamsterdamcs. Poezenbootfans die langskomen geven we
graag een fijne handmassage voor
extra poezelige pootjes!

12 jaar ervaring • Klantvriendelijkheid • Vaste prijs
vooraf • 24/7 service • Geen voorrijkosten • Geen
weekend- of avondtarief • Geen verstopping is ons
te erg • Gespecialiseerd in rioleringen in en om uw
huis of woonboot.

Vriendelijke groeten van Lush

Eemstraat 23 2025 RD Haarlem Tel: 06 1627 7981
www.riool-fix.nl

•

• LoodRenovatie

& Zinkwerken
•

Nieuwbouw

D e Tr o m p e t 2 1 4 8 1 9 6 7 D C H e e m s k e r k
m o b 0 6 5 3 9 6 2 6 9 6 w w w. m v a n w o e n s e l d a k w e r k e n . n l

VEGETARISCH RESTAURANT
PRINSENGRACHT 60 - 62
AMSTERDAM
020 - 626 18 03

Voor al uw riool problemen en woonboot aansluitingen

Bloemgracht 124
1015 TP Amsterdam

020 - 623 28 88
www.drukkerijdehaan.nl
info@drukkerijdehaan.nl

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

Wilt u meer weten? Bel of mail naar 020 – 420 87 88 of
info@versolution.nl Zie ook: www.versolution.nl

D A K W E R K E N

Reparatie

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

drukkerij
de haan

Met

M. van Woensel

Kattenkliniek Vondelpark

Snelheid in zakelijk drukwerk
in alle mogelijke oplagen

BALANS VOOR MENS EN DIER

een echt kattenmens

Buikslotermeerplein

t/o taxistandplaats te Amsterdam

HOLON

Maartje

Bloembinderij Zwaan

ROODVOETVERZORGING

Plas- of andere
problemen
met uw kat?
Wellicht kan ik u
én uw kat helpen!

www.holonbalansvoormensendier.nl
holon@upcmail.nl
06 549 158 34
ook voor vakantieoppas
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H A R K S T E D E

Primera Frank & Marian
Brink 34
1188 NC Amstelveen
Tel : 020-6459426

W R AT V E R W I J D E R I N G D . M . V. C R Y O T H E R A P I E
A A N T. D I A B E T I S C H E V O E T
Jonker Egbert Clantsingel 43
9617 ET HARKSTEDE
050 – 404 08 28

Onze dank voor de gratis luchtkussen enveloppen
die we vaak krijgen

www.roodvoetverzorging.nl

www.dweezilsfriend.nl

info@roodvoetverzorging.nl

KIDS CRUISE!
De aardige dames van damesmodewinkel Yucca, gevestigd aan de
Oudezijds Voorburgwal, hebben weer voor een volle en zware donatie
bus gezorgd. Ook de slager heeft dit keer een duit in de bus gedaan
en samen werd dat E 232,66
Wisselgeld van de verkopen wordt in de bus gedaan en als
toeristen een foto van Sam de Yucca huiskat maken, worden ze ook
‘gevraagd’ te doneren voor de Poezenboot.
Dames van Yucca: weer enorm bedankt voor de royale donatie en
jullie inspanningen hiervoor.
Dini

-
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One & only kids cruise in
Amsterdam. Interactive
audio story & booklet free
with every childrens ticket
(5-12 years)

Stadsbakker

BLUEBOAT.NL

Wie helpt: adverteerders gezocht
Zoals u misschien al weet maken we
tegenwoordig ons krantje helemaal
zelf maar vragen altijd hulp van
adverteerders om de kosten te
drukken. Daarom proberen we 2x
per jaar bedrijven en winkels ea te
vinden die een advertentie willen
plaatsen in onze Poezenboot krant.

Dus mocht u nu al het gevoel
hebben: ik wil de Poezenboot wel
steunen met het plaatsen van een
advertentie in de zomer en/of winter
editie dan kunt u ons bellen tussen
10 en 12 uur, behalve op woensdag
en zondag.

Heeft u geen kant en klare
advertentie dan kan Petra, onze
vormgever, kosteloos voor u een
advertentie ontwerpen.
We hopen van u te horen.

Stadhouderskade 30

+31 (0)20 679 13 70

www.bakkerjongejans.nl

loopbaanbegeleiding
Locatie Amsterdam
Lutkemeerweg 300 1067 TH Amsterdam
Tel: 020-6194180 / 06-33691864
www.dierenhotel-pocahondas.nl

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

www.changingvalues.nl
telefoon: 020 612 22 75

Oudstanding Loopbaanbegeleiding
• Nieuwe start voor 50+ werkzoekenden
• met een slagingskans van 70% op een baan!
...........................................................................................................................

www.oudstanding.nl/outplacement 020 - 799 09 58

Katten Academie
In Nederland leven
naar schatting 3,2
miljoen katten, het
dubbele van het aantal
honden. Een flink deel
van deze katten vertoont
ongewenst gedrag.
Vroeger dacht men dat
hieraan weinig te doen was,
maar tegenwoordig weten we beter.
Steeds vaker zoeken eigenaren van
een probleemgevende kat professionele hulp. Gelukkig maar, want
meestal kunnen kat en eigenaar goed
geholpen worden.
De Katten Academie is een kennisen opleidingsinstituut dat graag zijn
bijdrage levert aan een beter leven
voor katten en hun eigenaren. Op de
Katten Academie kunt u ook opgeleid
worden tot kattengedragstherapeut.
Katten zijn anders dan mensen: ze
spreken hun eigen taal en hebben
hun eigen gewoonten.
Kennis over het wezen van de kat en
een goed begrip van leerprocessen
leiden tot een betere omgang met
katten. Daardoor kan niet alleen
probleemgevend gedrag voorkomen
worden, maar ook kan veel probleemgevend gedrag blijvend worden
opgelost.
Een Feline Gedragstherapeut helpt
individuele katteneigenaren bij het
verkrijgen van inzicht in het gedrag
van hun kat(ten). Op een deskundige
wijze ondersteunt de therapeut hen
bij het ombuigen van probleemgevend gedrag van de kat naar

gewenst gedrag. Een
Feline Gedragstherapeut
leert eigenaren omgaan
met hun (probleemgevende) kat. De gedragstherapeut laat u begrijpen
wat er aan de hand is en
wat u zelf (onder deskundige
begeleiding) kunt doen om het
gedrag van uw kat in betere banen te
leiden.
De opleiding tot Feline Gedragstherapeut biedt niet alleen brede,
maar ook diepgaande kennis van
alle specialismen die belangrijk zijn
voor het uitoefenen van het vak. De
eerste twee modules zijn ook zeer
interessant om los te volgen voor
iedere kattenliefhebber. Los van de
opleiding worden er ook nog diverse
workshops en lezingen georganiseerd.
En ook Poezenboot poezen, die ons
nodig hebben, staan we met raad en
daad bij.

Natuurlijk Gezonde Dieren

Integratief diergeneeskundig
centrum ‘Natuurlijk Gezonde
Dieren’ is een gecombineerde
dierenartspraktijk en dierenwinkel.
De dierenartspraktijk heeft, naast
de reguliere zorg zoals bloedanalyse, röntgen, echo en een
operatiekamer, 2 dierenartsen die
gespecialiseerd zijn in de Traditionele Chinese Geneeskunde.
Dit omvat acupunctuur, Chinese
kruiden, Tui Na en voedingstherapie. Hiernaast werken we met
bloesemremedies en orthomoleculaire supplementen om op een
zo holistisch mogelijke manier uw
huisdier te kunnen genezen en
ondersteunen bij ziekte.

www.kattenacademie.nl
Sonja
van Leeuwen

De basis van een goede
gezondheid is een gezonde
voeding. De winkel is gespecia
liseerd in vers vlees (KVV, BARF,
prooidieren), natuurlijke
snacks en de beste broken blikvoeding. De winkel vormt
hiermee de basis voor het integratieve diergeneeskundig centrum.
U kunt bij ons terecht voor
preventieve zorg maar ook voor
acute en voor chronische klachten.
De meeste katten laten zich goed
behandelen met acupunctuur en
liggen heel rustig weg te doezelen
met een aantal acupunctuur
naalden.

Naast het feit dat de acupunctuur
het lichaam in balans brengt en
daardoor rust geeft, werken we met
aromatherapie, bloesemtherapie en
massage om een kat in alle rust te
onderzoeken. Hiervoor nemen we
ook langer de tijd dan een gemiddeld
regulier dierenarts bezoek.
Ziektes die we veel zien in de praktijk
zijn chronische niesziekte, blaasontsteking, nierfalen, allergieën, gebit
-en tandvleesproblemen, een te snel
werkende schildklier, suikerziekte en
gewrichtsklachten. Allemaal ziekten
die met behulp van de integratieve
benadering goed behandeld kunnen
worden.
We hebben ook een andere kijk
op het vaccineren van uw kat. Het
liefst doen we dit nadat we met
een druppel bloed de antilichamen
hebben onderzocht (de zogeheten
‘titerbepaling’) en echt hebben
gekeken of een vaccinatie wel
noodzakelijk is. Teveel vaccineren,
voeding en stress zijn naar ons
idee de 3 grootste oorzaken voor de
meeste ziekten bij katten. Door uw
kat pas te vaccineren als het echt
nodig is, de vaccinatie eventueel
te ontstoren, door de voeding aan
te passen naar vers vlees en door
ervoor te zorgen dat uw kat in balans
is kunt u ervoor zorgen dat uw kat
gezond blijft.

Naast de bovengenoemde therapieën zijn we gespecialiseerd in
goudacupunctuur. Hierbij brengen
we kleine korrels 24 karaats goud
(0,5mm) in acupunctuurpunten. Dit
geeft een continue en levenslange
ontstekingsremmende en pijnstillende werking. Indicaties voor
deze behandeling zijn arthrose,
spondylose en heupdysplasie, maar
ook gingivostomatitis.
Om onze passie en deze integratieve diergeneeskunde bekender en
toegankelijker te maken geven we
geregeld lezingen en workshops
in ons centrum. Dit wordt mede
georganiseerd door de ‘Stichting
integratieve diergeneeskunde’.
Meer informatie kunt u vinden op
www.natuurlijkgezondedieren.nl en
www.stichtingintegratievediergeneeskunde.nl. Tevens zijn we actief op
facebook en is er een nieuwsbrief.
Dhr. S.Veenstra

(Zie voor adres informatie de
advertentie in deze krant op pag. 2)

Stelt u geen prijs
op onze Poezenboot tabloid?
Als u geen prijs stelt op onze Poezenboot krant, die wij
2x per jaar versturen, wilt u deze dan aub retour sturen?
U kunt dat heel eenvoudig doen door op de plastic
‘enveloppe’ te schrijven: ‘RETOUR aan DE POEZENBOOT
Singel 38.G
1015 AB Amsterdam’

Uniek Poezenboot T-shirt te koop
Wie dit mooie T-shirt met het originele
logo van de Poezenboot wil kopen, kan dit
doen voor maar E 15 en steunt daarmee
gelijk het werk van de Poezenboot.
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.

Graag met de reden erbij
dan halen wij u uit ons
adressenbestand.

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.

Bruno

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

Adopteer op afstand een van onze Poezenboot poezen
Redactie :
Judith Gobets

Adopteer een Poezenboot poes voor
een paar euro per maand

Vormgeving & opmaak:
Petra Knip

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

Copyright 2015
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag
worden vermenigvuldigd of opgeslagen in enige vorm,
hetzij elektronisch, mechanisch, opnamen, fotokopieën
of enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Uitgever

Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.

en auteurs verklaren dat deze uitgave op
zorgvuldige wijze en naar beste weten is
samengesteld. Evenwel kunnen uitgever en
auteurs op geen enkele wijze instaan voor de
juistheid of volledigheid van de informatie.
Uitgever en auteurs aanvaarden dan ook

Onze dank aan de adverteerders,
dankzij hen was het mogelijk deze
krant te maken!
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geen enkele aansprakelijkheid voor schade,
van welke aard dan ook, die het gevolg zijn van
handelingen en/of beslissingen die gebaseerd
zijn op bedoelde informatie.

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

katten maar over verwilderde katten.
Als u financieel adopteert dan krijgt u,
van uw gekozen kat, een foto en een
verhaal over haar geschiedenis. En
ieder jaar ontvangt u een nieuwe foto
en up-date.
Op de site klikt u op de knop ‘onze
poezen’ en daar vindt u meteen de
optie ‘financieel adopteren’. U kunt
dan heel eenvoudig aangeven wie u
wilt adopteren, voor welk bedrag en
hoe vaak. 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.

