
1

Aan alle nieuwe huisgenoten van 
‘onze’ katten en allen die een kat 
bij ons hebben gebracht.

Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden

18e editie winter 2015

de Poezenboot

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.

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 kunt dit ook via onze website regelen.
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.

Ja

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.’ 

Graag met de reden
erbij dan halen wij 
  u uit ons 

           adressenbestand.

Stelt u geen prijs op onze
Poezenboot tabloid?

Bruno

Daar is ze een dag in observatie 
geweest maar men zag geen kans 
haar op te knappen. Met verwil-
derde katten is dat uiteraard toch 
meer een probleem. We gaan ze 
missen.
Er is ook een nieuwe losloper: de 
grote kater Padie. Padie is een 
speciaal geval, en erg intelligent. 
Hij maakt kastjes open, bijt kuipjes 
en zakjes voer stuk, haalt deksels 
van bakken en (hou je vast) hij 
draait zelfs de deksel van een 
ton!! Hij is ook eigenwijs, zint het 
hem niet dan laat hij dat weten. 
Boordevol energie, hij zou het 
super goed doen als ‘vrije buiten 
boerderij’ kater. Hij heeft een echte 
baan nodig.

en er komen 2 toeristen naar me toe, 
of ik ze kon helpen. 
Ik loop met ze mee en wat ligt er 
plat op de Singel? Een vleermuis! 
Ik had hem uiteraard graag zelf 
gehouden maar heb er gewoon geen 
verstand van dus laat ik het liever 
aan de experts over. De meneer van 
de vleermuisopvang was er met een 
half uurtje, ze blijken in de buurt 
te wonen en hij heeft de vleermuis 
meegenomen. Het ga je goed mooi 
vleermuisje.
In augustus zijn we ‘aangevaren’ 

en in november wordt de schade 
gerepareerd. Her en der is er 
nog wat hout dat vervangen 
mag worden en dat wordt 
gelijk gedaan. 1 grote klus 

We hebben het zonnetje weer achter 
ons gelaten, niet dat ik een strand 
type ben maar een lekker zonnetje 
prefereer ik toch boven dit november 
herfstweer. En met die hevige wind 
liggen we toch een beetje te schom-
melen. Het afgelopen half jaar is het 
rustig geweest op de Poezenboot, 
geen heftige gebeurtenissen. Wel een 
komen en gaan van katten en kittens 
uiteraard.

We beginnen maar meteen met een 
verdrietig bericht: 2 van onze (verwil-
derde) loslopers zijn overleden. 
Sinatra en Barsa zijn beide bij de 
dierenarts ingeslapen. Sinatra, met 
de prachtige blauw ogen en bekend 
bij alle bezoekers, bleek oa nierfalen 
te hebben. En bij Barsa waren het 
haar schildklieren die het begaven en 
was haar bloeddruk veel te hoog. Van 
de ene op de andere dag liep ze te 
wankelen. 

Beide hadden net hun 
jaarlijks check gehad en bij 
Barsa was een bloedtestje 
gedaan. Ik zag haar op de 
zaterdag en wist meteen dat 
het mis was. Ik heb haar gelijk 
ingepakt en naar het Dierenzie-
kenhuis (Caressa) gebracht. 

Had ik in de zomerkrant mijn verhaal 
over het baby Meesje verteld, dat 
de auto invloog nu heb ik een heel 
speciaal diertje ’gevonden’. Ik ben 
een Bat-fan maar nooit gedacht dat 
ik er een in mijn handen zou krijgen. 
Maar wat gebeurt er in oktober: ik 
loop buitenom naar de quarantaine 

en al het hout kan er weer tegen. U 
kunt het hele verhaal op de volgende 
pagina in de krant lezen. 
All the way from the VS is Caleb naar 
Amsterdam gekomen om op de 
Poezenboot te filmen. Hij kwam met 
een groepje medestudenten, en ieder 
had een eigen onderwerp voor zijn 
studieproject. Maar wel allemaal in 
Amsterdam.

We zijn ook weer verwend door vele 
Poezenboot-vrienden, zowel wij als de 
katten uiteraard. 
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. 
Als laatste willen wij u graag allemaal 
een gezellige Kerst en een diervrien-
delijk, tevreden, gezond, en relaxt 2016 
wensen. 
 Judith

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 
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 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

Barsa

Padie

Sinatra

Lientje‘s kerst
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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 adver-
tentie 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.

-

Wie helpt: 
adverteerders
gezocht

Van katten wordt tegenwoordig veel 
meer verwacht dan vroeger. Konden 
ze destijds nog lekker buiten struinen 
en jagen, leven veel katten vandaag 
de dag binnen op een appartement. 
En niet alleen de ruimte is beperkter 
geworden, ook moet die ruimte vaker 
gedeeld worden met soortgenoten en 
andere dieren. Ook het leven van de 
mensen is veranderd. Veel stellen zijn 
tweeverdieners geworden en hebben 
een druk sociaal bestaan. En ook deze 
mensen willen graag een of meerdere 
katten. Gelukkig zijn katten heel 
flexibel en hebben ze een fantastisch 
aanpassingsvermogen!

Vooral katten die alleen maar binnen 
leven kunnen hun natuurlijke gedrag 
bijna niet meer uitvoeren. Ze zullen 
zich aanpassen maar lopen kans op 
een geestelijke en/of lichamelijke 
onderstimulatie met alle gevolgen van 
dien. Probleemgedrag zoals overal 
krabben, slopen, overeten, overmatig 
mauwen, onzindelijkheid en agressie 
kunnen ontstaan en dan is de gediplo-
meerde gedragstherapeut uw laatste 
redmiddel. Maar, goed nieuws, u kunt 
het probleemgedrag ook voorkomen! 
Dit kunt u bijvoorbeeld doen door te 
kijken of uw huis katvriendelijk is. 

Een katvriendelijk huis
Een katvriendelijk huis is een plek 
waar de kat wordt voorzien in al zijn 
behoeftes op een veilige en stimule-
rende manier. Om te beginnen heeft 
een kat behoefte aan een persoonlijke 
ruimte en moet hij de kans hebben 
om van ruimte A naar ruimte B te 
gaan. Een éénkamer-appartement is 
dus eigenlijk niet geschikt voor een 

kat, tenzij er een balkon aanwezig 
is waar de kat vrij naartoe kan, want 
ook een balkon telt als ruimte. Verder 
dienen er ligplekken, voldoende 
hoogtes, krabplekken, verstop-
plekken, kattenbakken, voerplaatsen, 
drinkplaatsen, evt. een kattenluik en 
speelgoed aanwezig te zijn.

Slapen
De raarste plekken kiest een kat soms 
uit om te gaan slapen. Zorg daarom 
voor voldoende warme mandjes op 
verschillende hoogtes, in en uit de 
zon en in en uit het zicht. Zo hebben 
ze voldoende keus om te liggen waar 
ze willen. Voor de wat angstigere 
katten is het belangrijk dat u de 
mandjes ook zo plaatst dat ze zich 
daar veilig voelen.

Hoogtes
Van nature zijn katten echte klimmers 
en het is dus belangrijk om ze de kans 
te geven om de hoogte in te gaan om 
daar alles goed te kunnen overzien 
en te slapen. Zeker als er meerdere 
katten, andere dieren en/of kinderen 
in huis aanwezig zijn. Een goede 
klimpaal zorgt tevens voor de nodige 
beweging en is extra belangrijk in 
huizen waar verder geen trappen zijn.

Krabben
Katten krabben om geur af te zetten 
en hun nagels te onderhouden. 
Wanneer katten niet de mogelijkheid 
krijgen om dit natuurlijke gedrag te 
vertonen zullen ze mogelijk aan die 

In het weekend is het feest voor de 
poezen op de Poezenboot, dan komt 
ook Michi. Misschien staat er dan 
een grote pan gekookte vis op het 
menu. En kleine monstertjes die 
lastig hun pillen slikken (geef ze eens 
ongelijk), hun nagels moeten laten 
knippen of last hebben van vlooien, 
kunnen rekenen op haar liefdevolle 
en deskundige hulp. Ook de andere 
vrijwilligers maakt ze nu meer dan 8 
jaar blij met haar geweldige fantasie, 
humor en mooie verhalen.

Ruim 40 jaar geleden kwam Michi 
vanuit Japan naar Amsterdam, waar 
ze aan de slag ging 
bij een reisbureau. 
Nederland beviel 
haar en ze trad nog 
in dienst bij verschil-
lende andere Japanse 
bedrijven. ‘Maar werk 
is werk hoor,’ vertelt ze 
hierover, ‘als ik aan het 
einde van de dag het kantoor verliet, 
dan begon mijn leven pas echt’. Michi 
heeft tal van hobby’s en houdt van 
avontuur. Vergis je dus niet, deze lieve 
vrouw is niet (alleen) voor de poes. 
Zo vertelt ze met een grote lach dat 
ze zo gefascineerd is door reptielen, 
dat ze politiehonden heeft verzorgd 
en over die ene keer dat ze met een 

private jet het Nantucket van Moby 
Dick bezocht. Michi geniet volop 
van het leven: ze heeft een passie 
voor de opera en begon daarom 
ook aan Italiaanse les; ze boetseert, 
zwemt, leest, houdt van films, 
wandelt, timmert meubels en werkt 
sinds kort met glas in lood. Ook 
tekende zij de prachtige portretten 
van onze Koeienkat en Samus 
om de bezoekers te waarschuwen 
voor hun scherpe klauwen. Michi 
blijft verbazen: ‘Op vrijdag werk 
ik met ouderen,’ vertelt ze me op 
de valreep. ‘De gratis drie-gangen 
maaltijd die ik daar krijg, daar zeg 

ik natuurlijk geen 
nee tegen,’ grapt ze. 
‘Maar als ik aankom 
en een groep mensen 
kijkt verheugd op 
en roept uit Michi!, 
dan weet ik pas echt 
waar ik het voor 
doe.’ Michi’s vrolijke 

energie en vitaliteit werken erg 
aanstekelijk. Hopelijk mogen wij en 
de katten op de boot daar nog lang 
van genieten. En ook poezen buiten: 
misschien heb je geluk en kom je 
Michi tegen, want waar ter wereld ze 
ook gaat, ze heeft altijd wat lekkers 
voor jullie viervoeters op zak. 
 Simone

Vrijwilliger in beeld: Michi

Haar vrolijke 

energie en 

vitaliteit werken 

erg aanstekelijk.

mooie nieuwe bank of het behang 
gaan krabben. Niet zo leuk voor de 
eigenaar maar vanuit de kat gezien 
volkomen natuurlijk gedrag. Zorg voor 
voldoende plankjes of een krabpaal. 
Sommige katten houden ervan om 
horizontaal te krabben. Ook daar 
zijn voldoende mogelijkheden voor 
verkrijgbaar.

Verstoppen
Om zich te onttrekken van contact 
met de eigenaar en eventueel andere 
katten in het huishouden heeft een kat 
een privéplekje nodig. Hij wil zich dan 
verstoppen. Stoor een kat nooit als hij 
zich terugtrekt. Gun hem dat respect 
en wacht tot hij weer bij u komt.

Kattenbakken
In het meest ideale geval plaatst u 
een bak per kat (en minimaal twee 
bakken bij een kat) in huis op verschil-
lende plaatsen en bij voorkeur niet 
in de buurt van waar de kat eet. Of 
u nou een open bak heeft of een bak 
met een kap erop - afhakelijk van de 
voorkeur van uw kat -, als hij maar 
groot genoeg is en staat op een plek 
waar de kat veilig zijn behoefte kan 

Hee lieve medewerkers van de 
Poezenboot,

Zo, dat is lang geleden! Dat is 
gelukkig omdat alles heel goed met 
ze gaat en het verzorgen ook goed 
lukt. Ze krijgen maandelijks een 
wormtabletje en worden gewogen. 
Ze groeien als kolen! Eerst zaten 
ze altijd met z’n tweeën bij mij op 
schoot, maar nu past er maar eentje 
op als die languit gaat liggen, dus het 
is altijd vechten voor een plekje! En 
vooral Simba is een echte opdringer, 
qua ligplaats, voedsel en speeltjes, 
dus ik help Milou vaak met die 
dingetjes, en koop nu ook 
echt van alles meer. Simba 
is ook groter en sterker, 
waardoor ze geen kans maakt. 
Alsnog een schatje hoor, 
Simba! 

Andy & Alan

Katvriendelijk thuis

(Lientje) Pien

Maar goed, wat andere feitjes, ze 
maken me al minder vaak wakker  
s ’nachts, wat echt een opluchting is. 
Ze poepen en plassen NOOIT meer 
naast de bak. Ze hebben geleerd dat 
ze me kunnen laten schrikken, door 
zich achter een hoekje/onder een 
deken te verstoppen en dan op te 
springen, zo schattig. En ze maken 
me zo ontzettend gelukkig, ik wist 
dat ik iets miste in huis, en dit was 
het gewoon! Ik ben echt zo verliefd 
op ze, dat ik minstens vijf keer ‘Ik 
hou zoveel van je’ op een dag zeg. 
Ik word wakker en lach als eerste, 
omdat die twee ondeugende boefjes 

Met de broertjes Andy en Alan gaat 
het prima! Ze zijn erg lief en aanhan-
kelijk, bepaald niet bang en vinden 
alles leuk. Ze gaan vanaf de 1e dag 
dat ze bij ons wonen op de bak en 
ze zijn goed gewend aan mensen. 
Vrijwel niets is eng. Ook bezoek 
is leuk. Ze spelen veel met elkaar, 
het liefst daar waar wij ook zijn. Ze 
helpen graag met typen, met de was, 
met de krant en eigenlijk gewoon met 
alles. En tussendoor hebben ze ook 
nog tijd om luid spinnend op schoot 
te liggen.
En ze zijn dol op eten. Andy is wat 
kleiner en lichter in gewicht dan Alan 
(het scheelt nu ong. 2 ons). Andy 
is de drukste van de 2 broertjes. 

Deze foto moet in onze krant, dacht 
ik meteen toen ik hem zag. Onze 

oude Lientje, die nu Pien heet, 
heeft al in de zomerkrant 2015 
met een heel verhaal gestaan. 
En ze gaat still going strong. 

Aanvaring en reparatie

We zijn het afgelopen 
half jaar weer erg
verwend. Zowel de 

katten als wij mensen. 

Van oa De Bezige Bij 
hebben we een aantal Heinz 
boekjes gekregen die 
we onder onze volgers 
op social media 
hebben verloot. 
We hebben een 
taart gekregen van 
de nieuwe huisge-
noten van Rollie, 
ze zijn nl zo blij met Rollie, 
en die hebben we zelf lekker 
opgegeten. 

Ook werden we verrast 
met chocolade. De katten 
zijn verwend met mooie 
zachte dekentjes, speeltjes, 
voer, krabpalen. En van 
de heer Haitham hebben we een 
cadeaubon gekregen van 4Cats. 4Cats 
is een giga winkel met alleen katten 
spulletjes, dus binnenkort gaan we 
daar wat leuks halen.

En gelukkig komen er veel 
mensen kranten brengen voor 
in de kattenbakken.
Soms krijgen we dieetvoer 
terwijl we op dat moment 

geen kat hebben die het dieet 
nodig heeft maar er zijn wel 

mensen met Poezenboot katten 
die wel dieet nodig hebben en dan 
verdelen we het onder hen. Sowieso 
komt het heel goed terecht.

We hadden u al in de zomer krant 
verteld dat er een groepje dames 
helemaal vanuit Duitsland een 

donatie is komen brengen. En 
daarna werd een donatie 
gebracht van nog verder 

weg: vanuit de VS. 
Super thanks lady`s.

Van Eric en Marion, 
we wisten even 
niet wat we zagen, 
hebben we een 
grote donatie gehad. 

(Boemeltje & Babs) Milou & Simba

direct naar me toe komen, spinnend 
als snorfietsen. Ja, ben nog steeds 
ontzettend blij dat ik ze genomen 
heb. En natuurlijk weer wat foto’s! 
Dan kunnen jullie zien hoe groot 
ze zijn geworden  Ook zie je het 
klimmeubel dat ik zelfgemaakt heb 
van wat karton en tape, heel handig 
als je een arme student bent en wel 
je katjes iets leuks gunt. 
 
Xxx Mirte

De familie Beerda doet voor een aantal 
jaar een periodieke donatie, waar we heel 
blij mee zijn. En van de familie Dijstra 
hebben we ook een gulle donatie 
gekregen. Jammer is dat in tegen-
stelling tot de papieren bijschrij-
vingen van de bank, er op de 
digitale bijschrijvingen geen 
adres staat (mits u het er 
zelf bij vermeldt). Nu we van 
papier zijn over gegaan naar 
digitaal kunnen we jammer 
genoeg niet zoveel mensen 
meer een bedankkaartje sturen.

De opbrengst van 
het statiegeld 
(68,80) werd op 
21 november bij 

de Poezenboot 
gebracht. Samen hebben 

we besloten dat we het geld 
voor de dokterskosten van Lisel 
opzij zetten.      
                                                                                                                                                      
     
We danken alle mensen die dit 
moois en meer hebben langs 
gebracht en iedereen die ons 
financieel gesteund heeft.

Donaties, cadeautjes en meer moois

doen. Onder de kapstok is dus niet zo 
’n goed idee. Onder de trap waar vaak 
kinderen overheen denderen ook niet. 
Zorg er tevens voor dat de kattenbak 
schoon is. Dagelijks uitscheppen 
is een must! Katten zijn hygiënisch 
en niet te beroerd om u dat te laten 
weten als de kattenbak niet schoon 
genoeg is. 

Voeren
Niets is saaier voor een kat dan te 
kunnen eten wanneer hij wil. Voer 
daarom niet de hele dag door maar 
verzorg maaltijden. En wanneer u 
deze maaltijden ‘verstopt’ wordt het 
voor de kat helemaal een uitdaging 
om op zoek te gaan naar zijn 
voedsel. Er zijn verschillende 
voerpuzzels verkrijgbaar voor 
katten die zorgen voor een mentale 
en fysieke uitdaging.

Drinken
Misschien is het u wel eens 
opgevallen dat katten graag uit de 
kraan drinken. Dat komt omdat 
katten houden van stromend water. 
Om nou niet de hele tijd de kraan 
open te hoeven draaien voor uw 
kat wanneer hij dat wil kunt u een 
fontein voor hem neerzetten. Er zijn 
verschillende op de markt maar katten 
hebben het liefst een keramische. 
Waarschijnlijk komt dit omdat plastic 
geur vasthoudt.

Kattenluik
Indien u een tuin heeft en u laat uw 
kat naar buiten gaan door middel van 
een kattenluik dan is het raadzaam 
om een kattenluik te nemen die 
reageert op de chip in de nek van 
uw kat. Zo zorgt u ervoor dat alleen 
uw kat naar binnen kan. Buurtkatten 
krijgen dan geen kans meer om 
uw huis binnen te komen met alle 
gevolgen van dien.

Aandacht/spelen
Last but not least is aandacht enorm 
belangrijk voor een kat. Zeker als deze 
alleen is en binnen gehouden wordt. 
Spelen versterkt de band tussen 
eigenaar en kat en zorgt voor de 
nodige mentale en fysieke stimulatie. 
Ook wanneer u een oudere kat heeft is 
spelen nog steeds belangrijk. Probeer 

Onze oprichtster 
10 jaar geleden 

overleden
We staan er even bij stil:

Mevr. v Weelde is overleden op 
21-5-2005.

Alweer 10 jaar terug, wat is het enorm 
snel gegaan en wat heeft ons team het 

super goed gedaan. 

Ik weet zeker dat ze enorm trots 
op ons allemaal is. Want als de 

Poezenboot de kat niet helpt wat 
gebeurd er dan met die stumper, zei ze 

altijd. We blijven ons best doen.

uit te vinden wat voor uw kat leuk is. 
Soms is een simpel propje papier al 
genoeg om uw tijger weer aan het 
spelen te krijgen.

Tot slot: een katvriendelijk huis dient 
vooral veilig te zijn. Controleer uw 
huis dus regelmatig. Zo kan een 
openstaande naaidoos bijvoorbeeld 
voor veel problemen zorgen. Of 
wellicht heeft u een kantelraam. Veel 
katten blijven erin vastzitten als ze 
door het raam naar buiten willen 
gaan. Ook veel planten en bloemen 
zijn giftig voor katten en u mag zeker 
geen medicijnen en chocola laten 
liggen!

Wat voor huis u ook heeft, waar u 
ook woont, en wie er allemaal ook in 
uw huis wonen, houdt rekening met 
ieders individuele behoefte. Meer zal 
een kat niet van u verwachten.

Adriënne van ‘t Wout
www.catcetera.nl

Bijgaand 
onze helden!

Groetjes,
Erik Jan & Siebe

In augustus van dit 
jaar zijn we ‘aange-
varen’! En dat was 

niet de eerste 
keer dit jaar. 
Oorzaak is een 
nieuw steigertje 

dat tegenover de 
Poezenboot ligt. 

Rondvaartboten en 
andere toer boten komen 

vanaf het Centraal Station en 
moeten dan bij het steigertje keren 
om te kunnen aanleggen. En botsen 
dan tegen de Poezenboot aan. De 
aanvaring in augustus was een harde, 
er was een staande paal gebroken! 
Gelukkig betaalt de rederij de kosten. 
In november wordt, met de hulp van 
de Klusjesboot, alles weer zo goed 
als nieuw. Op het moment dat ik dit 
schrijf zijn ze nog druk bezig met 
repareren.
Om de kans op weer een aanvaring 
te verkleinen gaan we extra palen 
voor de boot laten plaatsen door 
pkwaterbouw.nl

En omdat de Klusjesboot toch aan 
het repareren was wordt meteen 
al het hout dat aan vervanging toe 
is vervangen. Aan de lange kant 
van de ren hoeft niets gedaan 
te worden, die is een aantal jaar 
geleden helemaal vernieuwd 
door Chris (Homa scheepstim-
merbedrijf). Maar de kop en kont, 
daar kan wel wat hout vervangen 
worden. Op veel plekken wordt 
nu aluminium gebruikt ipv hout. 
Bij al dat water is hout toch 
kwetsbaar.
Mannen, dank weer voor jullie 
hulp. 
Judith

En op de valreep werden we verrast 
door een flessenactie. Zo leuk om 
te zien hoe enthousiast deze jonge 
dames de actie op touw hebben 
gezet. Dames, nogmaals onze dank. 
Gus en Anais van de Basisschool 
Oostelijke Eilanden namen het initi-
atief voor een inzamelingsactie voor 
de Poezenboot. Zij hielden in de klas 
een spreekbeurt over de Poezenboot 
en zamelden vervolgens met de hele 
klas lege flessen in. 

v.l.n.r. Boven: Romée, Anais, Giulia.
Onder: Sarai, Annahita en Gus.

Bezoek uit de VS

Pien

Milou

Lisel

Andy

Alan

Saartje haar plekje

Loslopers en eten

Koeienkat bij krabpaal

Padie verstopt zich in de kast

Linksonder: Schilderij van mevr. H. van Weelde 

by Gordon, boven: Gordon met Maupie.

Milou & Simba

Mirte met Simba

Michi met Bjorno, Bessa & Icey
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CAT   CREW

Vooral in de zomer hangen overal de 
briefjes ‘kat vermist’aan de ramen en 
bomen. Ik moet er niet aan denken; 
opeens je kat weg en je weet niet 
waar ze is of wat er met haar gebeurd 
is. Spijt als haren op je hoofd dat je 
de kat geen chip heb laten geven. 
Uw gegevens zoals naam, adres, 
telefoonnummer op één minuscule 
chip. Deze wordt via een dikke injec-
tienaald onder de huid geplaatst. 
Via een zogenaamde ‘reader’ kan 
men het chipnummer lezen. Komt 
de kat per ongeluk buiten en daarna 
op de Poezenboot, in een asiel 
terecht, bij de dierenambulance of bij 
een dierenarts, dan kan via de chip 
altijd het huisadres van uw huisdier 
worden achterhaald. 
En kunnen wij dus meteen contact 
met u opnemen. Hoe langer uw kat 
op straat 
zwerft hoe 
groter de kans 
dat er iets 
vreselijks met 
haar gebeurd. 
Hoe sneller ze 
weer thuis is hoe 
beter. Chippen dus!
Vraag uw 
dierenarts hierna, 
regelmatig zijn er 
acties waarmee het 
chippen goedkoper is.
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Colofon 

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 infor-
matie hierover belt u ons dan gerust. 
Het is inmiddels ook mogelijk om de 
T-shirts via onze website te bestellen. 

Uniek Poezenboot logo T-shirt te koop

Kat en hond en ander speelgoed

Poes Fleurtje met een hartruisje 
verdient ook een goed thuis

Adopteer een Poezenboot poes voor 
een paar euro per maand

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

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

zal ook niet gaan. We 
hebben het hier dan ook 

niet over angstige 
katten maar over 
verwilderde katten. 
Als u financieel 

adopteert dan krijgt u, van uw 
gekozen kat, een foto en een 
verhaal over haar geschiedenis. 
En ieder jaar ontvangt u een 
nieuwe foto en up-date.

Op de site klikt u op de knop 
‘help ons’ en daar vindt u de optie 
‘financieel 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.

Katten hebben veel beweging, 
uitdaging en een uitlaatklep nodig. 

Veel mensen denken te 
makkelijk over katten:

 

Katten-
identificatie

Adopteer op afstand een van onze Poezenboot poezen

Vele katten raken zoek 
en vinden nooit meer 
hun huis terug en u 
dus nooit meer uw kat. 

We krijgen regelmatig de vraag van 
studenten en scholieren of ze voor 
een studieproject opnames mogen 
maken op de Poezenboot.  Maar 
toen Caleb contact met ons opname 
en die vraag stelde keken we wel 
even raar op toen we hoorden waar 
hij vandaan moest komen. Hij zou 
nl met een aantal medestudenten 
vanuit de VS naar Amsterdam 
komen om te filmen. Iedere student 
had een ander onderwerp en Caleb 
had dus de Poezenboot uitgekozen. 
Hij is 3 dagen op en rond de boot 
geweest om opnames te maken: 

Caleb’s studie project 

van de katten uiteraard, en verder 
gesprekken met oa vrijwil-
ligers, bezoekers, toeristen en 
Poezenboot vrienden. 
De opnames gingen super goed, 
je merkte na een paar uur niet 
eens dat hij en de cameraman 
er waren. Het ging mooi relaxed. 
Wat uiteindelijk de beoordeling 
was die hij heeft gekregen van 
zijn docent weet ik niet maar van 
ons krijgt hij een 10. En met een 
beetje geluk kunt u het begin 2016 
op Internet zien.

Je geeft ze te eten, maakt de 
kattenbak schoon en verder doen ze 
hun eigen ding en verwachten we veel 
knuffels van ze te krijgen. En toch 
zitten veel katten zo niet in elkaar. 
Belangrijke eenvoudige tip: geef de 
kat een uitdaging. Er is tegenwoordig 
zoveel active en denk speelgoed te 
krijgen. Mocht u handig zijn dan 
kunt u zelf iets in elkaar knutselen. 
Laat de kat spelen, daag hem uit te 
denken, zorg dat de kat moet ‘jagen 

en speuren’ naar zijn brokjes. 
Maak werk van uw kat. 

Judith

Zelf lopen we nu op de boot ook in 
het grijze Poezenboot shirt, zo zijn 
we makkelijk herkenbaar. Er is echter 
één klein verschilletje met de shirts 
die wij verkopen en de shirts die wij 
aanhebben. Bij ons staat er nl. 
Cat-Crew op de rug! 
Het moet uiteraard wel duidelijk zijn 
wie de kattenbakken schoon maken….. 

Inmiddels kunnen wij u ons nieuwe 
Poezenboot t-shirt laten zien. 
We zijn er super blij mee en het 
‘GRIJZE’ shirt blijkt erg populair. Te 
verkrijgen op de Poezenboot en nog 
niet on-line.

Toen ik vijf jaar geleden een poes, 
waarvan de leeftijd op 2 of 3 jaar werd 
geschat door de dierenarts, van de 
Poezenboot adopteerde werd er bij 
gezegd dat ze een hartruisje had.

Kortgeleden moesten haar tandjes 
en kiezen onder narcose schoonge-
maakt worden en dat zou volgens 
de dierenarts een probleem kunnen 
geven omdat ze een hartruisje had.
De hele behandeling en narcose 
heeft ze goed doorstaan en volgens 
mij wordt ze zeker 20 jaar want ze 
is verder heel gezond en actief.

Dini

Ik vond het geen probleem, want 
ik wilde haar graag een goed thuis 
geven omdat ze zo angstig was maar 
ook ontzettend lief. En als er iets met 
haar hartje zou zijn, zou ik het wel 
merken! Dat is voor mij geen reden 
om haar geen goed thuis te willen 
geven. 
Bij de eerste controle was het 
hartruisje er nog steeds, maar de 
dierenarts zei dat het ook kon komen 
doordat ze gespannen was voor het 
doktersbezoek.

Briefje hengelt

naar brokje

Wazir zoekt brokjes

Fleurtje & Guus

Geef een kat een hondje kado... ...of andersom ;-)

Caleb interviewt Mayke


