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Beste Poezenboot-donateurs
en -vrienden
Mevr H.v.Weelde, onze oprichtster,
zal trots op ons zijn. De boot ligt
er inmiddels al 48 jaar! En ik hou
het niet tegen maar nu al gaan mijn
gedachte naar een (klein) feestje als
we eenmaal een halve eeuw oud zijn.
Jemig, dat is toch niet niets.
Misschien vreemd om daarmee
te beginnen maar ik ben iedereen
dankbaar die de afgelopen 45 jaar
heeft mee geholpen, klein en groot,
veel en een beetje. Ons huidige team
is super, er zijn mensen die al jaren
en jaren helpen. Mensen waar je op
kan bouwen, dat is goed waard. En
het klinkt zo cliché maar het is echt
waar; zonder hulp redden we het niet.
Midden in de winter is het altijd
stiller dan in de rest van het jaar,
dat is overal in de honden en katten
opvang. Terwijl je om je heen hoort
dat mensen toch een goed thuis voor
hun katten zoeken ook in de winter.

Sommige mensen zitten zo in de
problemen dat ze de kat niet kunnen
brengen en bij hoge uitzondering, als
we kunnen, halen we de katten dan
op. Dat hebben we recent gedaan
met 6 katten. Gelukkig zijn alle katten
inmiddels super leuk geplaatst.
Onze unieke kater Padie, we hebben
over hem vertelt in de winter 2015
editie, heeft een super geschikt thuis
gekregen. Een dame die juist zo een
eigenwijze eigengereide kater wilde
hebben. Ik was een beetje afwachtend
maar we hebben al foto`s gehad en
het gaat echt super goed.

Zo fijn, want daar doen we het
allemaal voor. Of het nu om plaatsing
gaat of om afstand of vondeling,
we krijgen zoveel leuke mensen die
willen dat wij ze helpen, mensen
die zelf ook gemotiveerd zijn om te
helpen.

De kade aan de overkant van de
Poezenboot wordt nu gerenoveerd en
dat brengt enorm veel lawaai met zich
mee en geweld in het water. Zo af en
toe worden we echt tegen de walkant
gegooid, je voelt en hoort de dreun.
Op zo een moment had ik liever aan
de walkant gezeten met de katten. Op
de walkant hebben we een mooi bord
geplaatst zodat we nog normaal naar
binnen kunnen. Soms stond het vol
met fietsen, brommers ea en konden
we amper binnenkomen.

Nu zoeken we voor nog zo een eigenwijze en ook een beetje veel eigengereide kater Max een top geschikt
thuis. Omdat het nog een maandje
duurt voor u deze krant in de bus
krijgt ga ik nu niet zijn hele doopceel
lichten want ik hoop uiteraard dat we
dan al een geweldig thuis gevonden
hebben voor hem. Maar kijk even op
onze site of hij nog steeds zoekende
is. Hij is 6 jaar, klein maar een beetje
rond, en wil geen polonaise aan zijn
lijf. Max wil bepalen wat er gebeurd
maar kan ook knuffelig zijn en hij
is zeker komisch en kan echt wel
spelen. We zoeken een rustig thuis
zonder katten en kinderen bij een
kattenkenner.

Door studente Iris is een enquête op
Facebook gehouden: hoe communiceert de Poezenboot en hoe zou u het
anders willen zien?

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.

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
€ 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

Inmiddels is de enquête afgerond
maar het verslag moet nog komen.
Toch een beetje spannend. Er was
ook een campagne van 5 studenten
maar dat is niet helemaal van de
grond gekomen. Door hun enthousiasme hebben ze teveel hooi op de
vork genomen, we gaan kijken of we
er nog iets mee kunnen doen.
We hebben weer een prachtige
Koningsdag gehad. Was er slecht
weer voorspeld, wij kregen prachtig
weer. Ongeveer 10 dagen voor
Koningsdag hebben we op social
media een oproepje gedaan voor
‘spulletjes’ en dat hebben we
geweten. Mensen allemaal super
bedankt.

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: zoveel mogelijk
katten helpen waar we kunnen.
Met vriendelijke groeten,
Judith

Draagt u de POEZENBOOT een warm hart toe en wilt u dat wij doorgaan met ons werk om katten te helpen, op te vangen,
een goed onderkomen en een toekomst te geven?
Help ons dan door deze bon in te vullen of geef de bon aan een andere kattenvriend.

Max

Bruno

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

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,

M ax

Stelt u geen prijs
op onze Poezenboot tabloid?

zomer 2016

Ja
ik geef mij op als donateur van Stichting de Poezenboot

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.

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 onze Poezenbootkrant.
Naam:........................................................................................................................................................... m / v
Adres:.....................................................................................................................................................................
Postcode:.....................................................Woonplaats:......................................................................................
Telefoon: .....................................................Datum:..............................................................................................
Heeft u een Poezenboot kat in huis? Ja / Nee
Deze bon in een gefrankeerde envelop zenden aan : St. de Poezenboot, Singel 38.G, 1015 AB Amsterdam.
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We zijn het laatste half jaar
weer verwend met kattenvoer
en kattenspullen. Handige
doe-het-zelvers hebben een
ligplank-kastje gemaakt, en ook
een prachtige ‘wild’ klimpaal.
Nu staat alle ruimte weer voorlopig
vol, jammer dat we maar 1 boot
hebben.

In de zomer 2009 kwam ik in
Amsterdam wonen. Mijn studie was
nog niet begonnen en ik had geen
werk. Ik besloot op de Poezenboot
te vragen of ze mijn hulp konden
gebruiken. Dit ging aarzelender dan
verwacht: veel Poezenboters hebben
katachtige trekjes en je moet hun
vertrouwen winnen.

Vrijwilliger in beeld Simone
Maar ik mocht aan de slag! Na jaren
vast op vrijdag, werd het op een
gegeven moment lastig te combineren
met studie en werk. Nu, als ik af en
toe inval, voelt het nog steeds als
thuis komen. Zo is de boot niet alleen
een opvang voor katten, maar ook een
veilige haven voor mensen die van alle
windstreken even op bezoek komen of
voor langere tijd als vrijwilliger blijven
plakken.
Via de Poezenboot
ontmoet ik veel
mensen met verschillende achtergronden:
studenten met tijd
over, mensen die
elders hun draai
niet kunnen vinden,
of die naast hun
kantoorbaan iets
‘anders’ willen, stagiaires van een
dierverzorgingsopleiding, gepensioneerden, rasechte Amsterdammers
of buitenlanders die net in Nederland
zijn komen wonen. Wat deze mensen
verbindt, is hun liefde voor katten en
de behoefte een steentje bij te dragen.
Met veel plezier interview ik elk
seizoen één van hen voor deze krant.
Ook voor de vele toeristen van over de
hele wereld, dagjesmensen en locals
die hier soms meermaals langskomen, vervult de boot een functie. In
allerlei talen vragen mensen honderuit
over ons werk, de geschiedenis en
dierenwelzijn in Nederland, vrijwilligers van andere asielen komen van
heinde en verre en laten hun kaartje
achter, sommige mensen van wie ik
de taal niet spreek, staan erop foto’s
te laten zien van hun katten thuis. Af
en toe is de kleine ruimte in hartje
Amsterdam gevuld met 15 mensen

tegelijk, maar is het er muisstil:
iedereen hoopt dan een kopje van
één van onze katten te krijgen. Als
er kinderen aan boord komen, is het
wat chaotischer. De katten zijn hier
niet altijd zo’n fan van, ze schrikken
weg of kunnen uithalen: dit is dus
goed oppassen geblazen. Toch is het
ook bijzonder om juist deze kleine
enthousiastelingen te leren dat niet
elke kat een troeteldier is en dat het
de moeite loont om
hem de ruimte te
geven om naar jou
toe te komen.

‘Veel Poezenboters
hebben katachtige
trekjes en je moet
hun vertrouwen
winnen.

De boot inspireert
terecht veel creatievelingen: fotografen,
tekenaars, verhalenschrijvers, programmamakers. De
ontstaansgeschiedenis van de boot
is natuurlijk ook een heel romantisch
verhaal (lees: http://depoezenboot.
nl/nl/de-geschiedenis-van-depoezenboot).
Wat ik het meest bewonder is dat
enkele mensen zich volledig inzetten
voor de Poezenboot en bijna elke dag
in touw zijn. Er heerst alles behalve
een 9 tot 5 mentaliteit: wie hier werkt,
gelooft in wat hij of zij doet en doet
het vol overgave. Ik vind het geweldig
dat niet alle administratie digitaal
gaat. Dit gaat al jaren zo en iedereen
weet te vinden wat nodig is: dat is
toch waar het om gaat. Het welzijn
van de katten staat altijd voorop. Dit
maakt de Poezenboot een organisatie
waar menig ander een voorbeeld aan
zou kunnen nemen. Deze sfeer is voor
mij nog altijd een toetsteen voor elke
andere plek waar ik aan de slag ga.
Simone

(Lientje) Pien

Een oudere poes.
Over Pien zijn al een paar stukjes
geschreven in de Poezenboot-krant
en dit zal het laatste zijn.
Pien de druktemaker is na 1,5 jaar bij
mijn zus geweest te zijn, ingeslapen.

Stond
voor de d
eur...

De Poezenboot heeft het wel eens
over een ‘gouden mandje’ met name
als er voor een oudere poes een thuis
gezocht wordt, maar Pien heeft een
gouden mandje gehad dat bezet was
met diamanten!
Ze is 1,5 jaar vertroeteld en dat
verdiende ze ook. Ze was zo supergezellig, op mensen gericht en ook heel
speels. Ze kon als een kitten door het
huis rennen!
Ze heeft het goed gehad en ook haar
einde was in alle opzichten zeer
zorgvuldig.
Dini

Ook is er weer veel voer gebracht
(het liefst krijgen we ‘natvoer’ voor
de katten, aangezien we al veel
droogvoer hebben) waar we enorm
blij mee zijn.
De mensen die dieetvoer over
hebben weten ons ook te vinden,
en dat is helemaal mooi. Soms
hebben we zelf geen dieetkatten op
de boot maar zijn er wel geplaatste
Poezenboot poezen die dieet nodig
hebben en die we daar gelukkig
mee kunnen maken. Weggooien
doen we niet aan.
Van Smolke hebben we, vanuit een
testzending, heel veel grote zakken
droogvoer gekregen.

Recent is er vanuit het Zuiden een
hele volle doos per post aan ons
gestuurd: Jack de blauwe Rus blieft
nu wat anders!
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Camilla kwam haar E 45,- verjaardagsgeld doneren. Ik vond dat heel
bijzonder: dat een meisje van 10 jaar
haar cadeau komt afstaan.

Van een bezoeker uit de VS kregen
we allemaal muisjes in een kaas vormig
doosje, prachtig toch.

Camilla

Gina en Henk hebben hun verjaarsfeest gehouden en gevraagd aan de
gasten of ze voor de Poezenboot
wilde doneren ipv cadeaus aan hen
te geven. In totaal is daar E 330,gedoneerd. Dat was me vast een heel
gezellig feestje.

Dierenspeciaalzaak Dobey in de
Westerstraat heeft een grote bak
staan waar mensen kattenvoer en
kattenspullen in kunnen leggen. Als
de bak vol is worden we gebeld en
komen we alle cadeautjes ophalen.
Dobey en klanten super bedankt.

Er zijn ook dames die handig zijn
in het maken van mooie dingen: zo
krijgen we af en toe gebreide katjes,
die altijd snel verkocht zijn. 3D
kaarten worden er ook gemaakt door
een dame die dat al een paar keer
voor ons gedaan heeft. Een van onze
vrijwilligers, Sylvia, maakt nu ook
mooie 3D kaarten.
Twitter en Facebook volgers weten
ook wat doneren is, vaak krijgen we
spulletjes via de post toegezonden:
speeltjes, slaapmandjes, zachte
dekentjes en soms wat lekkers voor
onszelf.

Ton en Lydia die 4-5 zachte
kleine mandjes opstuurden,
perfect maatje voor in de
hokken. En meteen
dankbaar in
gebruik
genomen.

via Tw

limpaal
Zelf ‘wilde’ k
Doe-Het-

Van De Bezige Bij hebben
we Tom Poes boekjes
gekregen om op Facebook
te verdelen. Ook via Twitter
geven we wel eens
cadeautjes weg.

Mandjes en dekentjes gaan bij ons
niet heel lang mee, aangezien de kat
het mandje/dekentje meekrijgt als ze
geplaatst wordt. Katten leven op geur,
en hun eigen mandje met hun eigen
geurtje is heel belangrijk voor ze. Het
geeft ze een vertrouwd gevoel en bij
een verhuizing waar je niets van weet,
helpt het heel erg als je iets van jezelf
meekrijgt.
Donateurs, gulle gevers, doe-hetzelvers en kattenvrienden allemaal
enorm bedankt!
Judith

Katten-identificatie-chip
Vele katten raken zoek
en vinden nooit meer
hun huis terug en u
dus nooit meer uw kat.
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 injectienaald 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.
3

Heer Brutus

Kruidenthee Amsterdam
Door weer en wind bezorgen wij,
op de fiets, met liefde de lekkerste
kruidenthee door heel Amsterdam.
Hiermee sparen wij niet alleen het
milieu, maar besparen wij ook op
de verzendkosten. Wij brengen de
bestelling namelijk kosteloos en
persoonlijk bij u langs
in Amsterdam.

Berichten via social media:

Lokale producten.
Een groot deel van ons kruidenassortiment wordt daadwerkelijk
gekweekt in Amsterdam; Dat
vinden wij belangrijk. Zo werken
wij bij voorbeeld samen met
Plantagelab en I can change
the world with my two hands in
Amsterdam West. Hier worden -in
samenwerking met Kruidenthee
Amsterdam- op geheel eigen
wijze en met respect voor
natuur en milieu kruiden
gekweekt en gedroogd die
wij verwerken in onze thee.

Wij steunen.
Wij van Kruidenthee
Amsterdam houden van onze
stad, mensen en dieren.
Daarom steunen
wij lokale initiatieven
in Amsterdam; bij
aankoop van een
product uit het assortiment staan
wij een deel van

Bloemie

Ondertussen is Meneer Blaas en
Krab (Heer Brutus) zover om zijn
kamertje uit te gaan en op mijn
moeder haar schoot te komen
zitten!
En later…
Wel, ik had enige moeite om mijn
moeder te overtuigen dat Heer
Brutus nog wel gaat veranderen
(van blazen en krabben en dagen
lang verdwijnen). En zie je wel, nu
klaagt ze dat hij té aanhankelijk is,
dus zeg ik, geef minder snoepjes.
Heer Brutus is verwend... Carni
Love lust hij niet, nog thans
super voedsel. Enkel Gourmet.
En Whiskas Temptations. En geen
droogvoer. Ik zie nu al, oude Heer
Brutus’ pensioen is van het 5
sterren soort ;)

onze winst af aan een goed initiatief in Amsterdam, waaronder
ook aan de Poezenboot Zo kunt
u verantwoord genieten van
de lekkerste thee en draagt
u automatisch uw steentje
bij aan de Amsterdamse
gemeenschap.
Want welke poes of kater
verdient niet een warm en
gezellig onderkomen.
Met vriendelijke groet, Sean
website:
www.Kruidenthee.amsterdam
Tel: 06 24 69 33 08
Email:
info@kruidenthee.amsterdam

Vriendelijke groet,
Het personeel van Heer Brutus

Milan

Milan
De temperamentvolle
Er was geen woord onwaar aan
de beschrijving van Milan op jullie
site: het is een temperamentvolle
kat.
Maar wat hebben wij een plezier
van hem.
Hij is vooral dol op proberen een
laserlichtje te vangen, klimtochten
ondernemen en rondlopen met
van alles en nog wat in zijn bekje.
Maar hij kan ook vol overgave
liggen slapen op de bank.
Volgens ons voelt hij zich
inmiddels helemaal thuis bij ons.
Hartelijke groet,
Jurt, Karin, Pieter, Thom en Suzan.

Heer Brutus

Een ‘kort’ verslagje over Bloemie…
Bloemie vond haar reis van de
Poezenboot naar de vreemde
omgeving (voor de zoveelste
keer???) heel erg eng en stressend.
Zij was zelfs zo bang, dat zij af en
toe zachtjes mauwde en in haar
reiskooi dunne ontlasting liet lopen.
Eenmaal in een klein kamertje bij
mij thuis heb ik voorzichtig de
handdoek van de reiskooi opgetild
en dan de kooi opengemaakt. Heel
voorzichtig stak zij haar kopje uit
haar kooi en dan ineens vluchtte zij
uit de kooi en zocht in het wilde weg
een uitweg in een klein kamertje. Dit
eindigde voor haar in een doodlopende hoek achter de wasmachine.
Zij was duidelijk erg gestressd en
bang. Ik heb toen een kommetje
water in de buurt neergezet voor het
geval zij er niet durfde uit te komen.
Gelukkig heb ik haar roze
handdoekje nog wat kunnen
‘schoonmaken’, zodat het niet meer
zo erg stonk en er toch nog steeds
de bekende geur van Bloemie aan
zit. Na een klein uurtje zat ze niet
meer in die hoek achter de wasmachine. Ook niet in een kartonnen

doos of kattenbakken die ik voor haar
had klaargezet. Waar zou zij nou zich
nu hebben verstopt? Ja hoor, daar
zat zij! Bang en weggedoken in een
klein vakje van de IKEA kast achter de
zijkant van het bureau. Zij lag op een
stapel mappen en lag er niet bepaald
comfortabel bij. Ik heb haar er toch
even uit gehaald, ook de mappen en
het roze handdoekje erin gelegd en
haar weer teruggezet.
Iets later durfde Bloemie uit zichzelf
haar kopje uit te steken om te kijken
wie nou zachtjes haar stond te
roepen. Echt uit haar schuilplaats
gaan durfde zij nog niet. Ik heb toen
het bureau rustig tegen de kast gezet,
zodat haar plek toch voor een deel
aan alle kanten is afgesloten met
alleen een kleine opening. Op deze
manier is die plek dan echt een echte
kleine ruimte. Ik denk dat zij zich op
deze manier meer op haar gemak en
veilig zou voelen.
Later begon zij haar moed te
verzamelen en verliet toch haar
schuilplekje om af en toe bij mij

een aai te komen halen. Stapje voor
stapje durfde zij zich af en toe zich te
vertonen om vervolgens weer terug
naar haar plekje te gaan. Afgelopen
twee dagen lukte het haar toch
tijdens een korte verkenningstocht uit
haar kamer te ontsnappen. Zo kwam
Bloemie onbedoeld zowel in de slaapkamer en de woonkamer terecht.
Zij vond de boel erg interessant en
spannend. Ik heb natuurlijk haar
meteen terug in haar kamer gezet.

(Tristan) Tijger

Kortom: hij is helemaal ontspannen
en een echte maat. Als je thuis komt
staat hij direct om je te begroeten.
Tijger blijft altijd bij je in de buurt.
Wij zijn dol op Tijger en hij ook op
ons. Hij is onderdeel van het gezin en
blijft bij ons zolang hij leeft.
Met vriendelijke groet,
Bram, Tosca en Tijger.
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Tot de volgende mail,
Gregor

Kitty
from Ibiza

Ik heb bijna 7 jaar geleden Tijger
(Tristan was zijn Poezenboot naam)
geadopteerd. Tijger kon niet met
andere katten en kon daarom nooit
loslopen op de Poezenboot. Tijger
was erg bang en kwam de eerste twee
weken nauwelijks tevoorschijn. Als er
meer dan drie mensen in huis waren
dan zag je hem nooit. Hij is nu bijna
13 en heeft altijd binnen geleefd. We
wonen nu in een rijtjeshuis en hij
mag nu van mij naar buiten. Tijger is
dol op de buitenwereld en is veel in
de achtertuin te vinden. Hij is erg dol
op aandacht en hij komt het bezoek
altijd begroeten.
Tegenwoordig woont Tijger samen
met een oudere Poes. Dat was erg
wennen in het begin maar hij vindt
het nu wel best.

Het was duidelijk direct aan haar te
zien dat zij haar nieuwe thuis nog
steeds eng en onwennig vindt. Bij elk
vreemd geluidje vlucht zij direct naar
haar schuilplekje. Voorlopig blijft zij
nog in haar kamertje zitten.
Nu het BELANGRIJKSTE van
allemaal: tot nu toe heb ik nergens
haar ongelukjes kunnen vinden
en deed al die tijd heel braaf haar
behoefte in haar bak met stukken
kranten.
Terwijl ik dit typ, ligt Bloemie naast
mij van plezier te rollen en te slapen
om vervolgens toch even weer naar
haar schuilplekje te gaan om zich te
verstoppen. Want vreemde trapgeluiden!

Her-plaatsen via het Net;
Trisha

Missy

(Maria & Minnie)
Missy & Trisha

(Beertje) Harley
Kat Harley & Hond Dexter.
Een paar jaar geleden heb ik
Harley, op de Poezenboot toen
beter bekend als Beertje, als nieuw
huisgenootje (6 mnd oud) vlak
voor de kerst opgehaald en eind
2015 het gezin uitgebreid met de
kleine mops Dexter (9 wkn oud).
Heel spannend omdat ik geen
idee had hoe Harley zou reageren
op een pup en daarom ook goede
afspraken had gemaakt met de
fokker dat mocht er absoluut geen
match zijn en als Harley niet zou
kunnen wennen dat zij een goed
en fijn ander mandje voor Dexter
zou zoeken.
Maar hoe gelukkig was ik toen bij
thuiskomst met de stuiterende
pup al snel bleek dat Harley vooral
nieuwsgierig was en naast de
uitdrukking op zijn snoet: WTF
neem jij nu mee??!! met een
dikke staart en in sluipmodus op
verkenning ging.
Geen nageltjes, hoge rug of
geblaas zelfs niet als Dexter als
een klein bulldozertje in zijn

enthousiasme Harley omver
dendert en met zijn natte hondenbekje en lange tong zijn oortjes
aflebbert en zijn vachtje helemaal
onder slobbert en in de war maakt.
Het zijn dikke vriendjes, zeg maar
gerust ‘Double Trouble’ en wat een
heerlijk stel samen. Wat ben ik blij
dat het spreekwoord en gezegde
‘ze vechten als kat en hond’ door
mensen is bedacht en dat dieren
daar gelukkig toch
heel anders over denken ;-)
Linda

Maria en Minnie zijn sinds ruim
een half jaar bij mij. Inmiddels zijn
ze helemaal thuis. Tegenwoordig
heten ze Missy (groot met veel wit)
en Trisha (klein schildpad). Eerst
moesten ze natuurlijk wennen aan
al het nieuwe. Trisha kwam heel snel
voor de dag want die is nieuwsgieriger dan bang, ze liep meteen de
kamer in en liet zich aaien. Missy
deed er wat langer over en bleef de
hele middag en avond in de keuken.
De volgende dag kwam ze ook in de
kamer en verraste me door meteen
op schoot te springen en zich te laten
aaien.
Ik kwam er snel achter dat het geen
vriendinnen zijn, niet samen slapen
en niet samen wassen, ze houden
afstand van elkaar. Gelukkig maken ze
ook geen ruzie. Het is een gedoogrelatie, ze kennen elkaar wel goed en
maken het elkaar niet moeilijk.
Ze hebben elk hun eigenaardigheden.
Trisha inspecteert de kapsels van de

visite, ze loopt over de rug van de
bank achter de hoofden langs, als
een kapsel naar lekkere gel of lak
ruikt, duikt ze erin met haar neus,
vervolgens wordt ze high van de geur
en zet ze ook de tanden in het haar
om er een pluk van mee te nemen.
Gelukkig wordt er door het slachtoffer
om gelachen. Verder kijkt ze graag
naar natuurprogramma's op TV, als
er een nestje met jonge vogels in
beeld komt gaat ze met haar pootjes
in het scherm. Missy kijkt liever in de
spiegel, daar krijgt ze geen genoeg
van, elke ochtend gaat ze in de slaapkamer in de spiegel kijken. Verder
trekt ze de schone was die even over
een stoel hangt naar beneden
en blijft er lekker onder liggen.
Samen kijken ze ook naar
vogeltjes op het balkon. Daar
staat een voederhuisje en er
komen heel wat vogeltjes
uit het naastgelegen park
langs.

Saartje

De tortelduif is favoriet dan
mekkeren ze het hardst. Dat is
wel te begrijpen want daar zit
meer vlees aan dan aan een
koolmees. Ze zijn allebei nog erg
speels, touwtjes, balletjes, stukken

Dat is waar hun eerste reis begon.
En wel van Amsterdam naar
Roermond (Limburg), waar ik zelf
woon. In de trein lagen ze super lief
en rustig tegen elkaar aan te spinnen
in hun reismandje. Eenmaal in
Roermond hebben ze twee weekjes
moeten wennen en toen leken ze zich
al thuis te voelen. Mijn eerste indruk
van ze werd bevestigd. Saartje was
een echte avonturierster en Amai
een echte lieverd, die vrolijk en veilig
achter Saartje aan huppelde. Tot de
dag van vandaag ben ik nog echt blij
met de aanwezigheid van die twee
skatties. Op dit moment kijken twee
Amai en Saartje geplaatst in Limburg, Vanuit haar straalde een en al rust.
paar poezenogen mij nieuwsgierig
Het was augustus 2014. Samen
Ze was leek iets schuwer, maar daar
aan. Saartje doet een poging om
met mijn moeder was ik een weekje
achterin leek ze zich veilig te voelen.
te helpen met typen en loopt over
aan het logeren bij mijn tante in
Toen ik vroeg of ik ze even van dichtbij het toetsenbord heen. En Amai kijkt
Amsterdam, die tegenover de
mocht bewonderen en het hokje open mij aan en knijpt even haar ogen bij
Poezenboot woont. Al vele malen had ging, zat Saartje binnen 10 seconden
elkaar. Wat ben ik blij dat die twee
ik mij bedacht hoe gezellig het zou zijn bovenop het hok van haar bovenburen. mijn levenspad zijn komen binnen
om twee van die leuke poezewoezels
‘Die heeft zin in een ontdekkingsreis’,
wandelen!
in huis te halen. Nu woonde ik in
dacht ik. Gelukkig had ik haar snel te
een huis dat zeker ruim genoeg was,
pakken. Dat was ook het moment dat
Vriendelijke groeten uit Limburg,
een voorwaarde voor mij om katten
ik weg smolt. Wat een snoepie! Ook
Kim
in huis te verwelkomen. Samen met
Amai heb ik even mogen knuffelen.
mijn moeder bracht ik een bezoekje
Ook van haar was ik direct weg, zo lief!
aan de Poezenboot. Wat een schatten Ik heb er nog een nacht over geslapen,
van katten zagen we daar. De een nog omdat ik vind dat je niet te impulsief
ondeugender dan de ander. Als snel
moet beslissen om een dier in huis
viel mijn blik op een grijs tijgergete nemen. Het is een verantwoordestreept inieminie poesje dat veilig en
lijkheid die je aan gaat. Qua tijd en
beschut onderin in een kattenhokje
aandacht die je kunt geven. Maar ook
zat, Saartje was haar naam. Een klein
financieel gezien zodat je ze kan geven
ondeugend ding waarbij het avontuur wat ze nodig hebben aan zorg. Die
uit haar ogen straalde. Daar zag ik nog nacht heb ik zelfs over Amai en Saartje
iets bewegen. Achterin hetzelfde hokje gedroomd. En ’s ochtends wist ik het
lag Amai, een voornamelijk wit poesje zeker. Amai en Saartje worden mijn
met hier en daar een zwart vlekje.
huisgenoten.

Amai & Saartje

Missy

krant en dan lekker rennen. Ze
willen ook graag op schoot en
geknuffeld worden.
Kortom ze zijn erg lief, grappig
en hebben een heel vriendelijk
karakter. Ik ben erg blij met ze.
Familie de Beer

Trisha

Amai

I prepared a document with some
information about the disabled cat
‘Kitty’ from Ibiza. Once again, thank
you very very much for helping me
share this story.

note van de Poezenboot:
Deze 2 katten zijn via een testament
bij ons terecht gekomen. Men wilde
perse dat de katten naar de Poezenboot
zouden gaan.

Zo begon de mail van onze vrijwilliger.
Doordat zij familie op Ibiza heeft
komt ze daar regelmatig en kwam
zodoende in contact met de gehandicapte poes Kitty. En wat doe je
dan als fervente kattenliefhebber: je
wilt de kat helpen. Eenmaal terug
in Amsterdam op de Poezenboot
hebben we besloten, omdat dit
toch wel een noodgeval is en
Kitty in Ibiza zit, om Kitty via de
Poezenboot op het Internet te
zetten. En dat heeft de perfecte
match opgeleverd, zo super mooi.
Kitty is jl november opgehaald in
Ibiza en woont nu in Amsterdam.
Wat een wereldreiziger, menig
mens zal niet zover geweest zijn!
Vriendelijke groet, Judith
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Krabbels
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Vrijwilligers uit eten
1x per jaar gaan de vrijwilligers
samen wat eten, een soort
team building en als dank
voor alle hulp die ze geven.
Goede vrijwilligers zijn goud
waard. Zo hebben we ook
een keer een rondvaarttocht
aangeboden gekregen van
Lovers, of gaan we pannenkoeken eten, ieder jaar wat
anders.

We moeten altijd wel rekening
houden met de diverse eetgewoontes van de mensen. Deze
keer hebben we dus pizza of
pasta gegeten. Helemaal lekker.
Onze nachtbrakers zijn daarna
nog ‘doorgegaan’ en de rest is
veilig naar huis gegaan!
Op naar de volgende
verrassing.
Judith

Afgelopen januari ontving de
Poezenboot naar aanleiding van
een facebookactie maar liefst 300kg
van nieuwste variant kattenvoeding:
Smølke Graanvrij!
Smølke Graanvrij bevat een hoger
vlees- en eiwitgehalte en is hiermee
speciaal afgestemd op de energiebehoefte van actieve katten. De
graanvrije receptuur, ontwikkeld op
basis van hoogwaardige ingrediënten,
zorgt voor een optimale verteerbaarheid en opname van voedingsstoffen. Daarnaast helpen speciale
mineralen tandplak voorkomen en
zorgen urine verzurende nutriënten
voor een optimale PH- waarde in
de blaas waardoor de kans op het
vormen van struviet wordt verkleind.

De natuurlijk vezels stimuleren het
spijsverteringskanaal en helpen zo
haarballen voorkomen. Daarbij zorgen
omega-3 en 6 vetzuren uit MSC-vis
en lijnzaadolie voor een gezonde huid
en glanzende vacht waardoor Smølke
graanvrij hét smaakvolle alternatief is!
Uiteraard is het ook met Smølke
Graanvrij weer gegarandeerd ‘Smøllen
met Smølke’. Gewoon zoals je van
Smølke gewend bent!
Wil je meer weten of direct een
kortingsbon aanvragen voor je kat
(óf hond!)? Ga dan snel naar
www.smolkegraanvrij.nl

Dieet voer

Soms hebben
en/of krijgen w
e
dieetvoer voor
de katten terw
ijl we
zelf op dat mom
ent geen dieetkat op
de boot hebben
. We hebben nu
een
lijstje gemaakt
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en al geplaatst
zijn.
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Katten mode 2016-2017

e
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2016-2017 ROOD is. Nog even stil
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Luxe eten
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t
wel.
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Zwart witte Poezenboot poster
Prachtige zwart-witte Poezenboot poster (65-90cm en 45-62,5cm).
Good 50x70 is een onafhankelijke non-profit organisatie die wordt
gerund door jonge creatieven onder leiding van Tommaso Minnetti en
William Georgi. Good 50x70 is ’s werelds grootste sociale communicatieproject. Het heeft twee doelen: de creatieve industrie in laten zien
dat ze hun ontwerpen kunnen gebruiken om iets goeds te doen en
goede doelen voorzien van gratis creativiteit.
In 2009 is de eerste competitie
van Good 50x70 gehouden in
Amsterdam. Jonge creatieven
nemen deel aan de wedstrijd
om posters te maken voor vijf
Amsterdamse goede doelen,
met hulp en ondersteuning van
Nederlandse topcreatieven. De
Poezenboot was een van de
5 goede doelen. Meer dan 70
ontwerpers hebben meegedaan
en voor De Poezenboot hebben
we uiteindelijk uit 40 posters
moeten kiezen, een enorm
aantal. Tessa Kwee heeft
gewonnen in de categorie ‘De
Poezenboot’ met de prachtige
Zwart-Wit Poezenboot poster.
Waar we enorm blij mee zijn.
U kunt deze unieke prachtige
poster, gemaakt door Tessa
Kwee, in uw bezit krijgen. De
poster, van stevig papier, kunt
u via onze site bestellen of
ophalen op de Poezenboot
zelf. Door de poster te kopen
steunt u ook ons werk
en u heeft een prachtige
unieke poster.

Koningsdag 2016

T H E S O C I A L C O M M U N I C AT I O N P R O J E C T

GoodAmsterdam wordt georganiseerd door Good50x70 in samenwerking met Gummo.

Mede mogelijk gemaakt door:

GoodAmsterdam helpt:

Waarom wij u hier nog even op
attenderen is omdat we bijna door
de voorraad heen zijn en er van
deze poster geen nieuwe gemaakt
worden. Wel willen we kijken of we
ze kunnen aanpassen en opnieuw
kunnen laten drukken. Wees er dus
snel bij als u deze eerste druk nog
in uw bezit wilt krijgen.

Er was dus echt slecht weer
voorspeld en je hoorde overal op
het nieuws dat het stil zou zijn
daardoor, zowel met bezoekers
als met ‘spulletjes’. Ik persoonlijk
was op een gegeven moment niet
echt meer gemotiveerd om te gaan
‘staan’ maar het maandag team, die
zorgt dat het steeds weer lukt op
Koningsdag, wilde doorzetten. En zo
is het gegaan: Dini en haar zuster,
Mark, Monique, Michi, Judith en
(degene die deze traditie is gestart)
Jolijt stonden er toch maar mooi. En
het was prachtig weer, zonnetje en 2
spatjes regen!

We hadden erg veel spulletjes en er
is voor €284,45 verkocht, dat is toch
geweldig voor gekregen spullen. Alle
mensen heel erg bedank voor het
brengen van de spullen. Ik zelf heb
er een tas aan overgehouden, de
boot heeft een houten kat gehouden.
Wat er over was aan kleding is in de
kledingbak gedaan, de boeken zijn
naar Bruna op het Olympiaplein
gebracht, kleine spulletjes zijn uitgedeeld en wat stuk was is weggegooid.
Als het mooi weer is is het altijd een
dag om mee te maken, zo leuk samen
met de collega`s.
Dank van ons allemaal

Uniek Poezenboot logo 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.
Het is inmiddels ook mogelijk om de
T-shirts via onze website te bestellen.

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 on-line.

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…..

CAT CREW

Voedselverrijking
Waarom zou ik een voederbal/puzzel gebruiken om
mijn kat te voeren i.p.v. een gewoon etensbakje?
Tips voor het gebruik en het introduceren van
een voederspeeltje

Over buiten de bak plassende katten
Plotseling in huis plassende katten.
De altijd zo lieve kat begint ineens
naast de kattenbak of zelfs overal
in huis te plassen, zonder een voor
de eigenaar duidelijke aanleiding.
Soms is de urine donkerder of roze
gekleurd, maar meestal is er geen
verandering zichtbaar. Helaas laten
katteneigenaren dit gedrag (te) lang
gaan. Pas als de vloerbedekking
geruïneerd is, de visite begint te
klagen over de urinelucht en baas en
kat echt een hekel aan elkaar hebben,
zoekt men hulp bij de dierenarts of
wordt zelfs contact opgenomen met
een asiel.
Het is triest dat er niet eerder hulp
wordt gezocht bij de dierenarts. Een
kat plast namelijk niet zomaar naast
de bak of in huis. Dit is eigenlijk altijd
een signaal dat er iets met de kat aan
de hand is.
De eerst stap naar oplossing van dit
probleem is een onderzoek door de
dierenarts om te achterhalen wat er
met de kat aan de hand is. De kat
wordt nagekeken en natuurlijk wordt
de urine onderzocht. Uit de urine
kan veel informatie worden gehaald.
Is de kat wel in staat de urine goed
te concentreren? Zit er suiker in de
urine? Of bloed of blaasgruis? Soms
is er een aanvullend onderzoek nodig
zoals bloedonderzoek of een echo.
Vanuit dit onderzoek kan worden
vastgesteld of er een medische
aanleiding is voor het plassen in huis.
Stelt u zich voor dat u blaasgruis,
blaasstenen of een blaasontsteking
heeft, dan ondervindt u vanzelfsprekend ook pijn of problemen met
het plassen.
Daarnaast is bij katten ook de thuissituatie van belang. Is er recent wat
veranderd? Zoals een eigenaar die is
gaan samenwonen, gezinsuitbreiding,
een nieuwe buurtkat die regelmatig in
de ‘eigen’ tuin verschijnt? Is er een kat
bijgekomen in huis? Hoeveel katten

zijn er überhaupt in huis? Kunnen de
aanwezige katten het goed met elkaar
vinden? Hoeveel kattenbakken staan
er in huis? Dit lijkt allemaal misschien
vergezocht, maar katten zijn doorsnee
genomen heel stressgevoelig. Wat veel
eigenaren ook niet weten is dat ook
het aantal kattenbakken van belang
is. Vuistregel is het aantal katten plus
1; dit is het aantal benodigde kattenbakken. Ook de plek van de kattenbak
speelt een rol.
En dan begint, naast het behandelen
van de aandoening, het hertrainen van
de kat om de kattenbak weer te gaan
gebruiken. Dit laatste is soms noodzakelijk omdat de kat de plek associeert
met het hebben van pijn. Dit is ook
de reden dat een kat die pijn heeft bij
het plassen, telkens op een andere
plek urine laat lopen. Hij probeert op
de bak te plassen, dat doet pijn. Hij
associeert de pijn met de kattenbak en
zoekt een nieuwe plek. Daar doet het
ook weer pijn en zo gaat hij op zoek
naar weer een andere plek enz. enz.
Als het plassen op de kattenbak pijn
heeft gedaan, zal de kat daar niet snel
weer willen gaan plassen. Hoe langer
het plasprobleem heeft geduurd
hoe lastiger het is om ze weer op de
kattenbak te leren plassen.
Dus wacht niet af bij een kat die
naast de bak plast. Maak meteen
een afspraak met de dierenarts. Dit
voorkomt onnodig lijden bij de kat en
onnodige problemen in huis. Daarbij:
bij katers is blaasgruis een levensbedreigende aandoening, omdat het
gruis de plasbuis kan verstoppen. Op
dat moment kan de kat helemaal niet
meer plassen. Mocht u constateren
dat uw kater niet meer plast? Bel met
spoed een dierenarts!
Het dierenpunt
Joris Ivensplein 108
1087 BP Amsterdam
020 472 1222

Colofon
Onze dank aan de adverteerders, dankzij hen was het mogelijk deze krant te maken!
Oplage: 5.000 stuks
Uitgegeven door:
Stichting ‘De Poezenboot’
Singel 38 G
1015 AB Amsterdam
Tel. (020) 6258794
www.depoezenboot.nl
IBAN: NL82 INGB 0005085515
Openingstijden:
Dagelijks 13:00 - 15:00 uur.
Op woensdag en zondag gesloten.
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Het zoeken naar voedsel en
jagen op een prooi doen wilde
katten normaal gesproken grote
delen van de dag, overigens niet
alleen als ze honger hebben. Een
kat eet ongeveer 20 keer per dag
kleine hoeveelheden. Omdat een
kat maar een kleine maag heeft,
begint deze na 2 uur alweer leeg
te raken.
Tijdens het jagen is de kat ook
nog eens erg ‘sportief’: hij rent,
springt en klimt. Doordat een
huiskat meestal niets voor
zijn eten hoeft te doen en dus
zijn natuurlijke gedrag niet
kan uitvoeren, ontstaan er
vaak gedragsproblemen (zoals
verveling, vernielzucht, sproeien,
depressie, agressief of angstig
gedrag).
Maar een wellicht nog groter
probleem is overgewicht!
Ongeveer 50% van de huiskatten
is te dik en overgewicht kan weer
leiden tot diverse gezondheidsproblemen, zoals: diabetes, hart- en
vaatziekten, gewrichtsproblemen,
huid- en vachtproblemen en een
slecht uithoudingsvermogen.
Wij baasjes moeten ervoor
zorgen dat onze kat voldoende
wordt uitgedaagd. Een kat
móet actief kunnen zijn, dus
voldoende beweging hebben en
hij moet ook wat te ontdekken
hebben in de vorm van geuren
en/of geluiden. Zijn voedsel
voortaan aanbieden in een
speciale voederbal of puzzel is een
goede manier om aan een paar
van die eisen te voldoen.
U slaat meteen 2 vliegen in één
klap; door de interactie met de
bal/puzzel én voedsel wordt uw
kat uitgedaagd en hij krijgt de
hele dag kleine beetjes voedsel
binnen. Dat werkt dan weer
uitstekend tegen overgewicht
én gedragsproblemen zoals
verveling!

• Zorg voor het juiste aantal voederspeeltjes = het aantal katten + 1 extra
(dus als u 2 katten heeft dan heeft u nodig: 3 ballen óf bijvoorbeeld: 1 bal,
1 puzzel en 1 tuimelaar)
Elke kat heeft echt zijn eigen voerspeeltje nodig, katten zijn sociaal máár
in de natuur jagen ze alleen! (die ene extra is ervoor de zekerheid, als er
bijvoorbeeld 1 leeg is of zoekgeraakt).
• Geef géén voeding meer in het eetbakje. Echter in het begin ter intr0ductie nog wel op de vaste tijdstippen een paar brokjes in de eetbakjes
doen (of gooi de brokjes voor nog meer beweging) het eten wat overblijft
als uw kat is uitgegeten wel weghalen. Dit ritueel kunt u blijven uitvoeren
of langzaam afbouwen, een kat kan namelijk van de kleinste verandering
al in de stress raken. Verander niet te snel en doe het stapsgewijs.
Observeer uw kat voordat u verder gaat met de volgende stap. De meeste
katten eten ‘s nachts of ’s ochtends, houd hier rekening mee!
• Maak het uw kat(ten) in het begin makkelijk, zet bijvoorbeeld de opening
van de bal in het begin op de grootste opening en doe het zelf een paar
keer voor. Soms kan het een paar dagen of zelfs weken duren voordat een
kat het doorheeft, geef niet op en heb geduld. Geef dan wel nog een paar
keer per dag kleine hoeveelheden brokjes in het eetbakje, of nog beter
gooi de brokjes.
• Welke voeding is het meest geschikt? Uiteraard zijn brokjes het
makkelijkst voor in de ballen. In de puzzel of het activityboard zou u
ook nat voer kunnen doen, let er dan wel op dat de kat het binnen een
half uur op heeft en maak het dan schoon. Het best is om een afgepaste
hoeveelheid brokjes (staat meestal op de verpakking) in de bal/puzzel e.d.
te doen. In het begin de aller-lekkerste daarna eventueel een voeding die
beter bij uw kat past, bijvoorbeeld light of senior (vraag ons eventueel om
advies).
• Wilt u er toch natvoer bij blijven geven in de eetbak dan kan dat natuurlijk,
maar u kunt dan beter wat minder geven of minder vaak. Houd er dan wel
rekening mee dat de hoeveelheid brokjes in de speeltjes ook minder moet
zijn.
• Sommige katten hebben een duidelijke voorkeur voor een bepaald spel,
de ene kat vindt een bal leuk de andere haalt juist meer voldoening uit
een activityboard, dit is echt een kwestie van uit proberen. Voordat u iets
aanschaft kunt u ook alvast testen of het überhaupt geschikt is voor uw
kat door zelf iets in elkaar te knutselen: bijvoorbeeld door brokjes in een
WC rol te verstoppen.

Wat is er zoal te verkrijgen op het gebied van voedselverrijking?
Hoe kan ik de voeding op een andere manier aanbieden om zo het natuurlijke gedrag van mijn kat te stimuleren en zoveel mogelijk te benaderen ?
• Voederballen: diverse soorten en maten, ook wel snackbal of slimfit bal
genoemd. Het is een bal met vaak meerdere gaten die je kunt verkleinen
en vergroten. De kat moet er tegen aan slaan of met de neus er tegen aan
duwen om er brokjes uit te krijgen.
• Voederrollen: zelfde principe als de bal, alleen dan langwerpig, met
meerdere (verstelbare) gaten.
• Diverse puzzels: vaak van hout of kunststof, met balletjes, tonnetjes,
gleuven of draaischijven. Uw kat moet nadenken en ruiken, de schijf laten
draaien of de balletjes er af slaan om zo bij de brokjes te komen.
• Activityboard: dit is een bord met verschillende verstopmogelijkheden,
zoals een doolhof met open bolletjes, een tunnel en een grit. Uw kat moet
op verschillende manieren graven en scheppen met zijn poot om brokjes
te vinden.
• Tuimelaars: meestal kegelvormig, met een of meerdere openingen en is
verzwaard van onderen. Uw kat moet er tegenaan slaan om er brokjes uit
te krijgen, de tuimelaar zwiept vanzelf weer omhoog.
• Voedsellabyrinten: meestal een omgekeerde piramide met glijbanen en
gaten, de kat moet met zijn poot de brokjes van boven naar beneden laten
glijden zodat het brokje in de opvangbak komt en hij het op kan eten.
• Andere mogelijkheden zijn o.a.: zelf verstopplekjes creëren, zoals WC- en
keukenrollen, pudding bakjes of gebruik de kattenspeeltjes die u al heeft,
zoals een katten wiel of tunnel en verstop daar wat brokjes in. U kunt ook
af en toe een handje brokjes gooien, uw kat moet dan zoeken, rennen en
ruiken om de brokjes te vinden.
Kom gerust bij ons langs als u moeite heeft met het kiezen van het
juiste voederspeeltje en voeding voor uw kat. Wij helpen u hier graag mee.
Wij staan uiteraard ook klaar voor uw overige vragen omtrent uw kat.

4 CATS Kattenspeciaalzaak
Waterlooplein 179
1011 PG Amsterdam
Tel:020-3203300
Open: di t/m vr: 10-18 uur en za: 9.30-17.30 uur

